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Sammanfattning
Bakgrund
I Sandviken är vården av vuxenpsykiatrisk problematik uppdelad mellan primärvård och specialistpsykiatri. Patientöverföringen via remisser innebar en osäker vård och fördröjd tid till specialistpsykiatriska insatser då cirka 50 % av remisserna avvisades från två av hälsocentralerna.
Syfte
Syftet med förbättringsarbetet var att minska andelen avvisade remisser och korta tiden från remiss
vid hälsocentral till psykiatriska insatser vid specialistpsykiatrin.
Studiesyftet var att ta reda på vilka antaganden som fanns bland samverkande aktörer och betydelsen
av dessa för förbättringsarbetet.
Metod
Den förutbestämda förbättringsidén utgjordes av en remissmall. Flera olika förbättringsverktyg användes i förbättringsarbetet med central utgångspunkt från att basera beslut på fakta.
Studien var en empirisk fallstudie med kvalitativ innehållsanalys av dokument, observationer och följande intervjuer.
Resultat
Förbättringsarbetets syfte uppnåddes inte med den testade remissmallen. Studien visade att antaganden kring vad som behövde och kunde göras bidrog till att remissmallen inte blev en hållbar lösning.
Slutsatser: Förbättringsarbetet visade vikten av att testa nya idéer. Den förutbestämda remissmallen
var inte en hållbar lösning. En koppling sågs mellan de samverkande aktörernas antaganden kring vad
som behövde och kunde göras, liksom på vilket sätt, till vad som gjordes och hur. Detta bidrog till förbättringsarbetets utfall.
Nyckelord: Antaganden, Mentala modeller, Primärvård, Psykiatri, Samverkan
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Summary
Faster and safer transition of patients between Primary Health Centers and Psychiatry
An empirical case study about beliefs and their meaning and effects on an improvement project about
referrals and coordination
Background
In Sandviken, the adult psychiatric care is divided between Primary Health Centers and Psychiatry.
The transferral of patients was unsafe and meant prolonged time before psychiatric treatment was
started as 50 % of the referrals were declined.
Purpose
The improvement project aimed to reduce the proportion of declined referrals and to reduce time between referral and psychiatric treatment.
The study aimed to find out beliefs existing among stakeholders and the effect of these on the improvement work.
Methods
The idea to test, a referral template, was chosen in advance of the project start. Several improvement
tools were used and one primary focus was to base decisions upon facts.
The study was an empirical case study with qualitative analysis made on documents and interviews.
Results
The improvement project didn’t achieve the set aims. The study showed that beliefs about what was
needed and possible to do, contributed to the results of the improvement work.
Conclusions: The improvement project showed the importance of testing new ideas. The referral
template wasn’t a working solution. Stakeholders beliefs about what was needed and possible to do,
and how to do it, was shown to contribute to the results of the improvement work.
Keywords: Beliefs, Coordination, Mental models, Primary care, Psychiatry
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Vi är vad vi tänker.
Allt vi är uppstår med våra tankar.
Med våra tankar skapar vi världen.
Buddha
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Vi skulle börja med att städa vårt eget bord. Fokusera på den egna
processen. De som arbetade i stegen före vår process, ”de på den andra
sidan”, var ett annat arbete. ”De på den andra sidan?” Hur kunde vi
egentligen tänka så? Samtidigt gjorde de på den andra sidan återkommande misstag som påverkade vår process. Om och om igen. Vi
minsann skulle nu ta ansvar för våra misstag. Eller skulle vi det? Tanken
på att det fanns något där ändå, något gemensamt att bygga vidare på,
tillsammans, var så stark. Så stark att en av oss gick ner de tre
trapporna till ”de på den andra sidan” och sträckte ut en hand. Några
veckor senare hölls den gemensamma träffen. Det på förhand befarade
ställningskriget bröt aldrig ut. Det infann sig inga låsta försvarspositioner
med kamp om ordet eller vem som hade vassast argument. Vi bara satt
där och var överens. ”De på den andra sidan” och vi. Överens. Plötsligt på
samma sida.
Vad hade egentligen hänt? Vem hade kunnat föreställa sig detta? Eller
var det just föreställningarna om detta som fick en av oss att gå ner de tre
trapporna? Vilka och vems föreställningar är egentligen med och
påverkar när en förändring ska genomföras? Och vilken betydelse kan
dessa föreställningar få?
Författarens tankar kring erfarenhet i januari 2016 under förbättringsarbete med diagnostikprocessen
på Sandvikens psykiatriska mottagning.

Inledning
Inspiration till utformningen av den här skriftliga redogörelsens struktur och upplägg har hämtats från
SQUIRE (Standards for Quality Improvement Reporting Excellence) Guidelines V.2.0 (1).

Problembeskrivning
Av Sveriges befolkning uppskattas 20-40 % lida av någon form av psykisk ohälsa och 5-10 % kräva
psykiatrisk behandling för sitt tillstånd. Samtidigt behandlas endast 3-4 % av befolkningen i Sverige
varje år inom den specialistpsykiatriska vården. Detta indikerar att många med svåra psykiska problem behandlas inom andra delar av vården eller inte behandlas alls (2). Flera landsting/regioner i
Sverige har valt att dela upp vården av vuxenpsykiatrisk problematik mellan primärvård och vuxenpsykiatri (3-6). Vem som ska göra vad och när definieras ofta på olika sätt bland dessa landsting och
regioner. Så också när det är aktuellt för en patient att övergå från primärvård till vuxenpsykiatri. Vid
litteratursökning framkommer att övergången mellan primärvård till specialistvård (inte bara psykiatri) inte sällan innebär problem för samtliga parter; patient, primärvård, och specialistvård (6-7). Problemen handlar ofta om remisser med otillräcklig information, patienter som inte borde bedömts aktuella för specialistvård, liksom väntan för patienter till rätt vård (7-9).
Patienter aktuella för övergång till vuxenpsykiatrisk vård har inte sällan en mångfacetterad problematik med olika behov, såsom parallell somatisk sjuklighet, arbetsrelaterade svårigheter och andra sociala problem (10). Uppdelningen inom landstingen kring vem som gör vad, tar ingen hänsyn till denna
mångfacetterade problematik. Istället riskerar uppdelningen enligt Socialdepartementets ”Egon Jönsson…” från 1996 att skapa fler ”sjuka hus” (11). Hus där den enskildes behov sällan kan matchas då
huset är starkt sektoriserat och inte organiserat för individens hela behovsbild. Något som fortfarande
lyfts fram som ett kvarstående problem i Stiernstedts ”Effektiv vård” (6) 20 år senare.
När det här arbetet påbörjades definierade rutinen ”Samverkan – Vuxenpsykiatri och Primärvård” (5)
ansvars- och arbetsfördelningen mellan vuxenpsykiatrisk vård och primärvård för personer med psykiatrisk problematik inom Region Gävleborg. Rutinen syftade till att tydliggöra vem av primärvården
och vuxenpsykiatrin som skulle göra vad och när för en patient med psykiatrisk problematik. I västra
Gästrikland, där det här arbetet utspelade sig, fördes kommunikationen mellan dessa aktörer genom
remisser. Det framkom vid kartläggningen av diagnostikprocessen vid Sandvikens psykiatriska mottagning (12-13), då denna betraktades som ett kliniskt mikrosystem (14). Hur förfarandet kring en
sådan remisskommunikation kunde se ut illustreras i Figur 1.
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Figur 1. Flödesschema med aktiviteter för och kring en patient med upplevd psykiatrisk problematik inom primärvård på väg mot vuxenpsykiatri inom Västra Gästrikland.

Remissgruppen på den psykiatriska mottagningen tog alltså emot primärvårdens remisser och bedömde dessa. I vissa fall skickades ett svar på ställd fråga tillbaka. En majoritet av de inkommande
remisserna handlade emellertid om att primärvården upplevde att deras insatser och kunnande inte
räckte till. Den aktuella patienten bedömdes av primärvården behöva fortsatt vård via vuxenpsykiatrin. Som framgår av Tabell 1 delade specialistpsykiatrin inte alltid denna bedömning.
Tabell 1. Antalet remisser under 2016 från Sandviken Norra respektive Södra Hälsocentral (HC) i västra Gästrikland
riktade mot den psykiatriska mottagningen i Sandviken

Remisser under 2016
Totalt antal skickade
Antal accepterade
Antal avvisade*
Andel avvisade

Norra HC
88
50
38
43 % (38/88)

Södra HC
49
22
26
53 % (26/49)

* En mindre andel av de avvisade remisserna innebar att psykiatrin skrev ett svar med rekommendation om fortsatt handläggning inom primärvården, dvs inte att remissen avslogs.
Bilden av vilka patienter och vilken problematik som skulle hanteras av vem delades inte mellan primärvården och vuxenpsykiatrin i västra Gästrikland. Det fanns olika föreställningar om vem som
skulle göra vad och när, liksom på vilket sätt (12-13). Detta trots den övergripande rutinen (5). Patienterna som blev hängande i luften under tiden deras remisser avvisades, skrevs om eller inte skrevs om
riskerade att försämras eller att lida av den osäkerhet som följer av att inte veta om och när man ska få
vård. Det kunde ifrågasättas om detta motsvarade jämlik och säker vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (15). För psykiatrin innebar detta flera timmars arbete per vecka för att returnera och ordna med
svar på avvisade remisser. Seddon (16) definierar detta som icke-värdeskapande arbete (slöseri), vilket
inte sällan upprepades för samma patienter. Ännu mer slöseri. Slöseri för psykiatrin men också den
som skrivit remissen. Vidare klargjorde en patientenkät hösten 2016 att väntetiden till läkarbesöket
under utredningen vid Sandvikens psykiatriska mottagning var ett av de största problemen för patienterna:
”Att det inte tar så lång tid.”
”För lång tid till behandling (4mån).”
”Allt tar för lång tid, anställ mer personal, speciellt läkare”.
”Mer tid vid besöken och kortare mellanrum.”
Författaren kände till att liknande problematik fanns beskriven för andra psykiatriska mottagningar
inom Region Gävleborg.
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Bakgrund
Tillgänglig kunskap om remittering och samverkan
Remisser – övergång från primärvård till specialistvård
Tidigare studier indikerar att förtydliganden kring vilken information som ska finnas med i en remiss
kan öka kvaliteten på innehållet i den skrivna remissen. Detta till exempel genom strukturerade frågeformulär (17) eller remissmallar (18). Inom Region Gävleborg har tiden till diagnos och behandling
påtagligt minskats sedan remisserna distriktsläkare skriver till hudspecialisterna strukturerats upp och
kompletterats med fotografier på en hudförändring (19). En randomiserad kontrollerad studie i Norge
kring remittering av kirurgiska åkommor från vårdcentraler visade däremot att en remissmall inte
påskyndade patientens väg till specialistvård eller bedömningarna av remisserna med remissmallen
(20). Kunskapsläget kring remittering som samverkansmetod är således oklart.
I båda studierna omfattar patientens väg till specialistvård en kedja av upprepade aktiviteter som alla
syftar till att skapa ett värde åt patienten. En sådan kedja av aktiviteter i syfte att skapa värde åt en
intern/extern kund är definitionen av en process (21). Att strukturera upp processen med remisserna
på dessa vis skulle enligt Ahrenfelt i förbättringstermer (22) kunna beskrivas som förändringar av
första ordningen. Övergången mellan de två vårdgivarna sker fortfarande genom remisser men på ett
modifierat (förhoppningsvis effektivare) sätt.
En annan väg, en förändring av andra ordningen (22), innebär istället att det aktuella systemet omformas för att låta resurserna användas på nya sätt. Så har exempelvis gjorts vid Intermountain Healthcare i USA där psykiatrisk vård testades att integreras i primärvården. Detta gav förbättrad vårdkvalitet i 5 av 6 kvalitetsmått (till exempel screening av depression och följsamhet till diabetesrutiner),
sammantaget minskade akuta vårdbesök och inläggningar, liksom minskade totala kostnader för vården som integrerades jämfört med den traditionellt uppdelade (23). Oavsett om remisser fortsätter
skickas eller en omfördelning av resurser nyttjas mellan två eller fler vårdgivare, föreligger någon form
av samverkan.

Samverkan

Enligt Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) innebär samverka att ”handla eller fungera gemensamt
för visst syfte” (24). Av begreppets betydelse framgår att det handlingarna och det gemensamma fungerandet ska leda till är självaste svaret på den första frågan i Nolans förbättringsmodell (14): ”Vad är
det vi vill uppnå?” (svaret på frågan utgör syftet). Vid samverkan borde det alltså vara centralt att ta
fram ett gemensamt syfte. I Statens Offentliga Utredningar “Egon Jönsson…” beskrivs flera olika
aspekter kring begreppet samverkan från regering/riksdag ner till mer lokal nivå (11). Några av slutsatserna är att det finns flera hinder för samverkan på lokal nivå. Exempel på hinder är avsaknad av
gemensamma mål och avsaknad av gemensamma visioner. Vidare lyfts bristande respekt för varandras
kunskaper, liksom bristande kunskaper om varandras yrkesroller fram. Andra studier indikerar att en
kontinuerlig dialog mellan de samverkande parterna är av betydelse (8,9) liksom att övergripande
styrdokument av olika slag ofta också behöver ett tydligt syfte och kommunikation mellan de berörda
(25). Enligt ovan framstår begreppet gemensam centralt kring förståelsen av vad samverkan är och
hur sådan skapas. Enligt Svensk Ordbok på nätet 171016 (26) innebär gemensam som adjektiv något
”som delas eller innehas av flera personer”.

Rational
Förbättringsarbetet
Förbättringsidén remissmall växte fram av flera olika anledningar. Ovan nämnda remissförfarande till
hudkliniken bidrog sannolikt utifrån sitt fördelaktiga utfall för både patient och vårdgivare. Så också
positiva erfarenheter kring användande av andra remissmallar vid andra kliniker inom Region Gävleborg. Att läkare och annan personal genom olika placeringar, sidotjänstgöringar också får byta perspektiv – att både uppleva hur det är att skriva remisser och få svar på dessa, liksom att ta emot remisser och bedöma dessa – kan också ha berikat förståelsen kring behovet av en förenkling av remissförfarandet i fråga. Vidare efterfrågades vid tidpunkten för det här arbetet en förändring av första ordningen (22) av ledningen för primärvården vid de två hälsocentralerna och den psykiatriska mottagningen i västra Gästrikland. Ledningen för psykiatrin meddelade att det aktuella förbättringsteamet
skulle fokusera på remisserna i den aktuella processen. Att tydliggöra vad remisserna skulle innehålla
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för att minska antalet avvisade remisser. En annan arbetsgrupp var tillsatt för att arbeta med att klargöra gränserna mellan psykiatrin och primärvården och övergripande steg i patienthanteringen
sinsemellan. En eller flera andra arbetsgrupper skulle arbeta med övriga delar i övergången mellan
primärvård och psykiatrin, såsom konsultationer.
Interventionen med implementering av en remissmall bedömdes som lovande då intressenterna själva
(representanter från de båda aktuella hälsocentralerna i primärvården liksom psykiatriska mottagingen och även ledningen vid dessa) var positiva till ett sådant förfarande. Förhoppningen med remissmallen var att rätt patienter skulle remitteras med rätt information. Ett förslag på remissmall
hade också redan tagits fram vid Sandviken Norra HC före det beskrivna arbetets start. Flera intressenter uppvisade s k ”readiness to change” (27) talande för positivt utfall av interventionen. Enligt
tidigare fanns också visst stöd för remissförfarande i tidigare studier (17-19). Modellen ”A Theoretical
Model of the Dynamics of Planned Organizational Change” gav också stöd för att en remissmall skulle
kunna leda till en beteendeförändring (28). Modellen tydliggör att yttre faktorer kan konstrueras på ett
sätt som främjar beteenden av de slag som önskas vid en förändring. Genom att ha ett vajerräcke mellan trafiken i mötande riktningar minskas risken för att fordon kör över på fel sida av vägen. Om det
tydligt framgick vad psykiatrin efterfrågade borde det bli enklare att samla in sådan information än om
något sådant förtydligande inte fanns. Det borde vara enklare att ”göra rätt” om man visste vad som
var att ”göra rätt”.

Tillgänglig kunskap om antaganden och mentala modeller
Senge definierar mentala modeller som antaganden om omvärlden (29). Mentala modeller kan vara
enkla generaliseringar ”folk är opålitliga” eller komplexa teorier, som olika antaganden om varför personerna inom en familj påverkar varandra som de gör. Problemen med mentala modeller ligger inte i
om de är mer eller mindre rätt. De mentala modellerna är alltid förenklingar av omvärlden. De mentala modellerna blir problematiska när de tas för givna utan att uttryckas på ett medvetet plan. Om
antagandena utgås från att vara sanningen och inte tillåts ifrågasättas och justeras/anpassas, sker en
låsning och påverkan av det egna tänkandet. Ett lärande hindras. Senge menar att befästa mentala
modeller hindrar ett systemtänkande då individen är övertygad om att dennes världsbild är fakta istället för antaganden (29). Författaren ser här en koppling till kognitiv beteendeterapi (KBT): en persons
antaganden kring sig själv, andra och omvärlden kan påverka vilka beteenden som den personen
kommer att utföra i vissa situationer (30-32). En del av arbetet inom KBT kan gå ut på att omformulera bilden av sig själv och omvärlden. Genom ett förändrat beteende (vad en säger och gör) kan nya
upplevelser och ny information om sig själv och omvärlden inhämtas. Information som kan förändra
hur en kommer att se på sig själv och omvärlden liksom vad en kommer att göra.
Tidigare studier av förbättringsarbete och verksamhetsförändring/-utveckling kring mer eller mindre
lyckade samverkansförsök har historiskt mest varit fokuserade på de strukturer och processer som en
samverkan inneburit. Kulturella, psykologiska och sociala faktorer vid samverkan har undersökts
mindre (33). Teorin om gemensamma mentala modeller (”Shared mental model theory”) menar att
om en grupp personer delar uppfattningen kring vad som är deras uppgifter och roller kan de som
grupp få maximal effekt av sina insatser (33). Grupper utan delade mentala modeller får oftare mer
kommunikationsproblem och svårare att fatta gemensamma beslut (34-36). När en grupp personer
med delade mentala modeller ställs inför en förändring kommer de med större sannolikhet uppfatta
en intervention och dess aktiviteter på ett liknande sätt jämfört med en grupp utan delade mentala
modeller. Detta kan få effekter för hur grupperna kommer reagera när interventionen startar. Hos
gruppen utan delade mentala modeller är risken större för att motstridiga agendor uppstår som kan
hindra ett effektivt förändringsarbete med flera olika upplevelser och utfall (36).

Rational
Studien av förbättringsarbetet

Det fanns inga studier gjorda på mentala modeller vid samverkan mellan primärvård och vuxenpsykiatri eller vilka antaganden som utgjorde dessa mentala modeller vid en sådan samverkan. Det motiverade en empirisk studie med kvalitativ ansats för att ta reda på vilka antaganden som förekom och
betydelsen av dessa.
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Syfte
Förbättringsarbetets syfte och övergripande mål var att personer listade vid Sandviken Södra och
Norra hälsocentral som var i behov av specialistpsykiatrisk vård fick det på ett jämlikt och säkert sätt, i
rimlig tid.
De specifika målen med förbättringsarbetet var att den 10/4 2018 ha:
 minskat andelen avvisade remisser till 20 %
 ökat andelen svar från psykiatrin bland de avvisade remisserna till 50 %
 förkortat tiden till specialistpsykiatrisk vård till 30 dagar för Sandviken Södra hälsocentral och
Sandviken Norra hälsocentral
Syftet med studien av förbättringsarbetet var att klarlägga antaganden om samverkan mellan primärvård och psykiatri, som aktualiserades vid insatser för att förbättra tillgänglighet till specialiserad psykiatrisk vård, och att belysa antagandenas betydelse vid förbättringsinsatser kring sådan samverkan.
Forskningsfråga
-

Vilka antaganden om samverkan mellan primärvård och psykiatri förekommer bland aktörer i
insatser för att förbättra samverkan kring remittering av patienter?
Vilken betydelse kan dessa antaganden ha vid förbättringsinsatser kring sådan samverkan?
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Metod och studiemiljö
Kontext
Kontexten utgjordes av de två hälsocentralerna Sandviken Södra och Sandviken Norra, de psykosociala teamen på dessa, den psykiatriska mottagningen i Sandviken; och förbättringsteamet (även kallad
arbetsgruppen nedan) med en representant från respektive enhet. Samtliga verkade inom Västra
Gästrikland inom Region Gävleborg. Figur 1 illustrerar den process som förbättringsarbetet berörde. De
aktörer som påverkade och påverkades av förbättringsarbetet presenteras nedan i Tabell 2.
Tabell 2. Personal som ingick i det beskrivna förbättringsarbetet

Sandviken Södra Hälsocentral
Sandviken Norra Hälsocentral
Psykosociala team (för Sandviken Södra och
Norra Hälsocentral)
Remissgruppen, Sandvikens psykiatriska mottagning
Förbättringsteamet

4 specialistläkare i allmänmedicin, 8 specialisttjänstgörande läkare (ST-läkare), 2 legitimerade
läkare, 1 allmäntjänstgörande läkare (AT-läkare)
6 specialistläkare i allmänmedicin, 11 ST-läkare, 1
AT-läkare
2 psykologer, 2 kuratorer, 2 psykiatrisjuksköterskor
1 vårdenhetschef, 1 specialistläkare i psykiatri, 2
specialistsjuksköterskor i psykiatri
1 ST-läkare från Sandviken Södra Hälsocentral,
1 ST-läkare från Sandviken Norra Hälsocentral,
1 psykolog från det psykosociala teamet, vårdenhetschefen på den psykiatriska mottagningen,
författaren (masterstudent, ST-läkare i psykiatri)

Under hösten 2017 hade Sandviken Norra Hälsocentral cirka 12000 listade patienter och Sandviken
Södra Hälsocentral cirka 11500. Av dessa hade 155 patienter pågående kontakt med de psykosociala
teamen utifrån psykiatrisk problematik. Patienterna som berördes av förbättringsarbetet hade på
grund av sitt psykiska mående kontakt med någon av personalen ovan i Tabell 2, exklusive personalen i
remissgruppen och författaren. Patienterna var kvinnor och män över 18 år folkbokförda i västra Gästrikland. Dominerande orsaker till remiss utgjordes av ADHD/neuropsykiatrisk problematik, bipolär
sjukdom liksom depressivitet (12).
Det fanns en variation i antalet tidigare förbättringsarbeten deltagarna i förbättringsteamet medverkat
i. Så också på vilka sätt de förbättringsarbetena utförts och vilka erfarenheter deltagarna tagit med sig
(se förtydligande i Bilaga 1). Centrala drivkrafter inom förbättringsteamet utgjordes av att göra det
bättre för patienterna; korta ner väntetiden till specialistpsykiatrisk hjälp; förbättra kommunikationen
mellan primärvården och psykiatrin. Syftena som teamdeltagarna från respektive arbetsplats hade
med sig för det aktuella arbetet handlade om att göra bra patientbedömningar med god kvalitet, i rätt
tid så att patienterna skulle få adekvat behandling. All personal i Tabell 2 utförde sina ordinarie arbetsuppgifter parallellt med förbättringsarbetet.
Teamdeltagarna utsågs av respektive enhets vårdenhetschef. Författaren framförde under förankringsfasen önskemål kring teamdeltagarnas egenskaper: att det beskrivna arbetet kändes viktigt, engagerande; hade något inflytande i läkargruppen på aktuell hälsocentral; hade någon erfarenhet av att
skriva remisser till psykiatrin; och att personerna kunde fungera som ”mikrofoner” för sina kollegor
och fånga upp tankar, erfarenheter. Representanten från det psykosociala teamet tillsattes på önskemål från primärvårdens enhetschefer/verksamhetschef i Västra Gästrikland.

Författarens roll
Författarens övergripande uppdrag ur verksamhetens perspektiv var att ansvara för att ta fram en
remissmall för primärvården att använda vid remisskrivande till vuxenpsykiatrin i Västra Gästrikland.
Vilket mandat författaren hade var oklart utifrån författarens horisont. Författaren intog en roll med
inslag av projektledande karaktär (37) liksom ett coachande förhållningssätt (38). Konkret bestod
detta av att planera, organisera projektet och föra det närmare dess mål; liksom att i kontakterna med
berörda intressenter försöka tillämpa ett coachande förhållningssätt (38-39). Ett parallellt fokus var
att löpande i förbättringsarbetet tillämpa passande modeller och verktyg inom förbättringskunskapen.
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Det var också författaren som utförde studien av förbättringsarbetet. Författaren var inte kliniskt verksam i den aktuella kontexten under tiden för förbättringsarbetet och studien.

Intervention
Interventionen i förbättringsarbetet var bestämd före arbetets start: en remissmall. Planen var att förbättringsteamet skulle vidareutveckla den startversion av remissmall som fanns framtagen vid Sandviken Norra Hälsocentral. Vidareutvecklingen skulle utöver litteratur baseras på de fakta som skulle
inhämtas under förstudien och planeringsfasen. Remissmallens konstruktion var tänkt att förenkla
informationsinsamlingen och tydliggöra beskrivningen av en aktuell patients psykiatriska problematik.
Remissmallen tänktes på så vis förenkla de remitterandes arbetsuppgifter. Det skulle gå snabbare och
upplevas enklare att skriva en remiss till psykiatrin. Också mottagarna av remisserna, remissgruppen
vid den psykiatriska mottagningen, bedömdes få ett förenklat arbete. De strukturerade informationsenheterna skulle belysa problematiken tydligare jämfört med samma information skriven i valfri ordningsföljd. Det skulle bli enklare och snabbare att bedöma remisserna. På så vis bedömdes remissmallen vara ett sätt att nå förbättringsarbetets syften och specifika mål: säkrare och mer jämlik överföring
genom ökad kvalitet på remisserna – färre avvisade remisser. Det skulle samtidigt gå fortare för patienterna då remisserna via remissmallen skulle beskriva patienternas behov tydligare. En förhoppning
författaren hade var också att den strukturerade informationen skulle kunna ersätta steg i den psykiatriska utredningsprocessen. Detta genom att information som fångats in via remissmallen inte behövde samlas in på nytt. På så sätt ytterligare påskynda patienternas resa till behandling vid psykiatrin.
Genom att börja testa remissmallen och samtidigt utvärdera dess effekter – av avsändarna och mottagarna av remisserna – var planen en iterativ vidareutveckling med testande aktörer. Ett testande med
löpande återkoppling som skulle främja lärandet mot en förbättrad patientövergång – ett tillvägagångssätt i överensstämmelse med Nolans förbättringsmodell (14).

Metoder för förbättringsarbetet
Aktiviteter i förbättringsarbetet

I slutet av januari tog författaren kontakt med sin chef för att lyfta frågan kring valet av förbättringsarbete till denna masteruppsats. Detta för att skapa en tydlig förankring med ledningen kring ett förbättringsarbete som låg i linje med verksamhetens syfte och riktning (40). Härefter hölls möten med
ledningen inom psykiatrin i Region Gävleborg. Därefter ledningen för primärvården i Västra Gästrikland inklusive de två hälsocentralerna. Samtidigt satte författaren ihop den preliminära övergripande projektplan som visas i Figur 2 (ovan tidsaxeln) med inspiration från både traditionell (37) och
agil projektledning (41). Denna kompletterades med en plan kring mer konkreta aktiviteter (Bilaga 2)
för att tydliggöra tidsåtgången för arbetsgruppens möten vilken efterfrågades av ledningen.
Förbättringsarbete

Styrgruppsmöte

Styrgruppsmöte
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Figur 2. Den planerade processen för förbättringsarbetet och studien.

Kvalitativ
innehållsanalys
Intervju

I slutet av juni 2017 hade förbättringsteamet sin första träff och påbörjade arbetet med en förstudie.
Den övergripande planen i Figur 2 låg som grund för arbetsgruppens träffar. Planen kring konkreta
aktiviteter var då tänkt att följas för vad som skulle göras. Exakta mötesdatum för varje fas planerades
inte in. Ett agilt förfarande kring mötesplaneringen valdes. Parallellt fördes dialog med läkarna på de
två hälsocentralerna och en uppdatering inom det psykosociala teamet och remissgruppen via respek12

tive representant från deltagare i förbättringsteamet. Ledningen för psykiatrin och primärvården i
Västra Gästrikland uppdaterades löpande per mail enligt överenskommelse. Inför träffarna inom förbättringsteamet ordnade författaren med agenda och tydliggjorde vilka eventuella förberedelser deltagarna behövde göra. Efteråt skickade författaren en sammanfattning med förtydliganden av vad teamet kommit fram till och vilka nästa steg som var aktuella att ta och av vem ut per e-post.

Förbättringsverktyg

Under förstudien gjorde teamet en SOAR-analys (Strengths Opportunities Aspiration Results) (37) för
att klargöra styrkor och möjligheter med arbetet (visas i Bilaga 3). Ytterligare ett syfte var att tydliggöra vilka mått och resultat som redan fanns och vilka som skulle vara av intresse att ta fram. Vidare
fick förbättringsteamet svara på frågor i förberedelsefas baserade på Marjory Godfreys material som
använts vid campusträffar i Jönköping (42-43). Syftet var att ta start där teamdeltagarna befann sig
och bygga vidare på deras tidigare erfarenheter. Teamet klargjorde också vilka intressenter som fanns
kring arbetet i syfte att veta vems synpunkter som var värdefulla att fånga in och återkoppla till löpande under arbetets gång. Härefter satte förbättringsteamet upp ett övergripande mål med arbetet
utifrån Nolans förbättringsmodell (14). Teamet ritade upp den aktuella processen i Figur 1 och reflekterade kring den. Fiskbensdiagram påbörjades kring problem med patienternas övergång från primärvård till psykiatri (Bilaga 4) i syfte att tydliggöra den förutbestämda förbättringsidéns (remissmallens)
koppling till det övergripande målet. En granskning av avvisade remisser gjordes inom förbättringsteamet med kategorisering av orsaker till avvisade remisser (Bilaga 5) för att tydligare konkretisera
förbättringsfokus för remisserna via remissmallen – basera beslut på fakta (40). När en första testversion av remissmallen arbetats fram påbörjades den iterativa testningen av den via PDSA-hjul (14).

Mått

Då interventionen i det här arbetet utgjordes av en remissmall utan direkt patientinvolvering hämtades inspiration från Provost och Murray (44) för att ta fram och säkerställa att måtten belyste interventionens effekter ur olika dimensioner. De mått som valdes ut för att utvärdera interventionens effekter illustreras i Figur 3.

Tid från remiss till psykiatriska
insatser
Kvalitet på skrivna remisser

Andel avvisade remisser / månad
Andel svar bland de avvisade
remisserna/månad
Förbättringar
skapade av
remissmallen

Tid att skriva remisser
Tid att bedöma/granska remisser

Upplevelse av att skriva remisser
med remissmallen
Upplevelse av att bedöma/granska
remisser skrivna med mallen

Figur 3. Mätningar i olika dimensioner kring interventionens effekter i förbättringsarbetet.

Planen var att samtliga mått skulle återkopplas löpande i diagramform för användarna av remissmallen. Detta så att en tydlig koppling kunde göras mellan vad som gjordes och vilka effekter görandet
fick. Mätningarna tänktes tillföra data som underlag till beslut kring hur förbättringsarbetet skulle
fortsätta. Tidigare löpande mätningar per månad på antalet avvisade, accepterade och totalt antal inkomna remisser från de två hälsocentralerna följdes. De operationella definitionerna av måtten i Figur 3
med kommentar kring deras reliabilitet och validitet presenteras i Bilaga 6.
Enligt Seddons synsätt (16) bedömdes andelen avvisade remisser vara ett mått på icke-värdeskapande
arbete i den aktuella processen och därmed högst relevant att följa. En baslinje på antalet avvisade
remisser fanns framtagna före interventionens införande. Syftet med baslinjen var att försöka tydliggöra om eventuella effekter var på grund av interventionen eller inte genom att skapa en bild på variationen över tid (44). De två kompletterande måtten (totalt antal remisser, antal accepterade remisser)
fördes parallellt för att få fram andelen avvisade remisser, men också tydliggöra övergripande variat13

ioner i remissantal. Ett mått på värdeskapande arbete enligt Seddon (16), för processen och patienterna följdes också – tiden mellan remiss till psykiatriska insatser inleddes. Även detta mått presenteras
närmare i Bilaga 6. Detta mått skulle författaren ansvara för att ta fram genom journalgranskningar då
dessa uppgifter inte fanns direkt tillgängliga i vårdsystemen.
Mer specifika mått på aktiviteter i den aktuella processen togs också fram i samband med starten av
PDSA 1 enligt Figur 3. Olika upplevelser hos användarna kring interventionen efterfrågades via frågeformulär (Bilaga 7 och Bilaga 8) – såsom tid till att skriva och granska/bedöma remisser, kvaliteten på
remisserna, övergripande upplevelser kring arbetet med remisserna. Frågorna konstruerades så att de
svarande kunde göra en jämförelse med hur det var att arbeta tiden före interventionens start med
efter. Ett förfarande som kan användas vid begränsad mängd tid och data för att ta reda på om någon
förändring (förbättring) skett eller inte (40). En så kallad ”före-efter mätning”. Ett översiktligt flödesschema togs också fram till personalen för att förtydliga när i arbetet frågeformuläret behövde fyllas i
av dem.

Metod och design för studien av förbättringsarbetet
Studien av förbättringsarbetet designades som en empirisk fallstudie med induktiv ansats. Fallstudieformatet bedömdes passande då ett förändringsskeende studerades över tid i en specifik kontext (4546) och föremålet för studien var komplext och abstrakt inbäddat i den aktuella kontexten. En fallstudie lämpade sig också då forskningsfrågan sökte svar på frågor av typen ”hur” och ”varför” (45). Då
det inte fanns någon klar teori kring vilka antaganden som förekom och betydelsen av dessa vid samverkan mellan primärvård och psykiatri, lämpade sig den induktiva ansatsen (47-48). Detta innebar
att författaren vid den senare analysen skulle kunna låta det insamlade materialet styra skapandet av
kategorier och namngivningen av dessa. Fallstudier kan bygga på en kombination av data från flera
olika insamlingsmetoder (49). I denna studie planerades data från en fokusgruppsintervju, fältanteckningar, dokument och observationer att användas. Det övergripande tillvägagångssätt som författaren
planerade att tillämpa för studien visas i Figur 2, under tidsaxeln.

Fältanteckningar och deltagarobservationer

Författaren förde löpande fältanteckningar, sparade dokument av betydelse och gjorde observationer
under arbetet. Från mötena med arbetsgruppen och telefon-/e-postkontakter med dessa, till synpunkter i frågeformulären över mätningarna av processen i Figur 3. Så gjordes för att följa händelseförloppet men också för reflektion och författarens egna lärande. Fältanteckningarna syftade också till
att fånga upp eventuella faktorer som påverkade förbättringsarbetet utöver interventionen. En sammanställning av anteckningarna, observationerna och dokumenten gjordes i tidsordning. Härefter
genomlästes materialet upprepade gånger. Författaren gjorde därefter en tematisk innehållsanalys.
Olika antaganden kunde urskiljas. Med resultatet från denna genomgång och analys skapades en intervjuguide till fokusgruppsintervjun (Bilaga 9). Intervjuguiden togs fram för att rama in och konkretisera de studerade frågeställningarna.

Fokusgruppsintervju

Planen var att hålla en fokusgruppsintervju med teamdeltagarna i arbetsgruppen i mars 2018. Detta då
teamdeltagarna var centrala för förbättringsarbetets utförande. En fokusgruppsintervju bedömdes
relevant då det studerade var abstrakt och interaktionen mellan flera deltagare kunde nyttjas (50).
Fokusgruppsintervju lyfts också fram som en lämplig metod för att ta reda på i vilken utsträckning
delade mentala modeller utvecklats (34). Då författaren skulle studera arbetsgruppens antaganden och
betydelsen av dessa bedömdes detta passande. Att det var teamdeltagarnas antaganden som efterfrågades och inte forskarens egna talade också för en fokusgruppsintervju (50). Informationen kring fokusgruppsintervjun till teamdeltagarna och de etiska ställningstagandena som gjordes i samband med
detta presenteras nedan. Fokusgruppsintervjun spelades in och transkriberades härefter. Det transkriberade materialet analyserades sedan av författaren med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (47-48). Den kvalitativa innehållsanalysen bedömdes som en lämplig metod då författaren sökte
skapa förståelse för innehållet i och den kontextuella betydelsen av intervjumaterialet.
Sammanställning av resultat
Resultaten från fokusgruppsintervjun och fältanteckningarna, dokumenten och observationerna
syntetiserades till fallstudiens resultat i syfte att svara på forskningsfrågan.
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Etiska överväganden
Då detta arbete inkluderar en studie av deltagarna i arbetsgruppen har olika etiska principer beaktats
för att främja de studerades säkerhet, välbefinnande och rättigheter (51). Författaren gjorde en etisk
egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar (52). Denna granskades av handledaren. Då inga
patienter var med i studien och arbetet i övrigt följde de riktlinjer som fanns för god forskningsetik (51,
53) bedömdes inga skäl för granskning av etikprövningsnämnden föreligga. Enligt autonomiprincipen
fick samtliga deltagare i studien muntlig och skriftlig information (Bilaga 10) om arbetet/studien (54).
Här framgick att deltagandet var frivilligt och att deras medverkan när helst så upplevdes skäligt gick
att avbryta. Vidare att inga personuppgifter kring dem själva eller annan personal/patienter kunde
identifieras; att materialet som spelats in skulle förstöras efter transkription; att det inte skulle gå att
identifiera vem som sagt vad i den bearbetade informationen. Informerat samtycke inhämtades från
samtliga deltagare före studiens start. Enligt Helsingforsdeklarationen beaktades risker kring studien
(55). En risk som diskuterats med handledaren var konfidentialiteten. De studerade personerna var få
i antalet där eventuella uttalanden eventuellt skulle kunna kopplas till person på hemmakliniken. För
att minska risken utelämnades innehåll som uppenbart kunde avslöja vem som sagt vad utan att samtidigt påverka resultatet. En annan risk var den tidsåtgång som deltagarna fick lägga (cirka 1 timme).
Tid som togs från annat arbete. Nyttan med studien bedömdes överstiga riskerna. En nytta sågs för de
studerade utifrån studiens betydelse för det fortsatta förbättringsarbetet liksom deras kommande förbättringsarbeten. Studien bedömdes ha potential att göragott för många människor ur ett professionellt och samhällsperspektiv. Genom fynden underlätta i valet och tillvägagångssättet vid förbättringsarbeten för en ökad effekt och resurshushållning vid dessa. Utifrån rättviseprincipen (54) gjordes urvalet till studien så att varje enhet i den aktuella samverkan hade en medverkande representant som
kunde delta i studien för att fånga in samtliga enheters perspektiv.

Resultat
Figur 4 visar processen över hur förbättringsarbetet och studien kom att se ut.
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Figur 4. Processen över hur förändringsarbetet och studien genomfördes.

Genomförande och utfall av förbättringsarbetet
Förankring – januari till juni 2017

Ledningen för de berörda hälsocentralerna tydliggjorde att tiden som teamdeltagarna från primärvårdens enheter kunde avsätta till förbättringsarbetet var begränsad till 4 timmar/månad. Vidare att förbättringsarbetet var underordnat det löpande arbetet i prioritet vid eventuella förändringar i resursbehov. Någon styrgrupp bedömdes inte motiverad utan löpande kontakt per mail förordades.

Förstudie och planering – juni till november 2017
Förstudien och planeringen från sommaren och fram till november gick ut på att kartlägga och skapa
en djupare förståelse av problematiken kring de avvisade remisserna och samverkan. Skapa en gemensam bild inom arbetsgruppen av vad som behövde göras och varför. De förbättringsverktyg som beskrevs ovan användes vid mötena. Den ursprungliga planen gjordes om under hösten (Figur 4), så också
15

vilka aktiviteter som förbättringsteamet behövde prioritera att utföra (Bilaga 11). Detta utifrån effektiviteten vid teamträffarna så långt – för att öka denna – och att hushålla med den tillgängliga tiden.
Arbetsgruppen hamnade återkommande i diskussioner, hade svårt att enas vid beslut och utföra insamlingar av fakta att grunda beslut på. Författaren valde utifrån situationen och tidsaspekten att
släppa fokus på konstruktion av specifika mål och framtagandet av mått kring dessa. Istället rikta kraften mot remissmallen. Det uttrycktes tidigt inom arbetsgruppen en vilja att jobba med just den. Förbättringsteamet arbetade fram en startversion av remissmall, som en vidareutveckling av den första
version av remissmall som tidigare tagits fram på Sandviken Norra Hälsocentral. Dess innehåll baserades på: psykiatrisk litteratur (10), litteratur kring användning av remissmallar (19), tidigare erfarenheter inom förbättringsteamet gjorda vid remisskrivande (framkom genom diskussioner på teammötena), och även de brister och återkommande mönster som identifierats hos remisserna från de två
hälsocentralerna som avvisats av remissgruppen på den psykiatriska mottagningen (Bilaga 5). Remissmallens konstruktion uppfattades inom arbetsgruppen underlätta en psykiatrisk bedömning av en
patient påtagligt. För både den som skulle skriva remissen och ta emot den. Förbättringsteamet konstruerade härefter de utvärderande måtten kring remissmallen.

PDSA 1 – 22 november till 20 december 2017
Plan
Planen var att starta PDSA 1 i mitten av november 2017 efter att remissmallen tagits fram och berörd
personal introducerats till den och dess utvärderande mått (se Bilaga 12 för mer detaljer). Remissmallen var tänkt att testas av läkare och personal i de psykosociala teamen vid de två hälsocentralerna vid
remisskrivande till psykiatrin. Samtidigt skulle de utvärdera detta genom att fylla i avsett frågeformulär (Bilaga 7). Remissgruppen som tog emot remisserna skrivna med remissmallen planerades att bedöma dem i vanlig ordning. De skulle samtidigt utvärdera remisserna skrivna med remissmallen med
därtill förberett frågeformulär (Bilaga 8). Arbetsgruppens deltagare skulle ansvara för att löpande
fånga upp oväntade resultat och synpunkter. PDSA 1:s Do-fas planerades att fortgå tills 2-4 remisser
skrivits med remissmallen vid hälsocentralerna och bedömts av remissgruppen. Planen var att hela
PDSA 1 borde kunna avslutas i övergången mellan november till december. Hypoteser i PDSA 1 var att
remisserna skrivna med remissmallen skulle leda till:





ökad kvalitet på innehållet i remisserna
färre avvisade remisser
snabbare och enklare för remissgruppen att bedöma remisser
något ökad arbetsinsats för de som skrev remisserna då mer information av dem efterfrågades
gentemot tidigare

Do
Do-fasen kom inte igång enligt plan i mitten av november utan startade 22/11 2017. Det tog längre tid
att fram remissmallen i lämpligt format än förväntat. Remissmallen som testades blev ett pappersdokument á 8 A4-sidor då en elektronisk variant bedömdes för krävande och omständlig att sätta i bruk
inom rimlig tidshorisont. Arbetsgruppen var överens om att endast de delar som uppfattades relevanta
vid remiss skulle fyllas i.
Study
Efter tre veckors tid hade fortfarande ingen remiss skriven med remissmallen inkommit till remissgruppen. Deltagarna i arbetsgruppen klargjorde att inga remisser med remissmallen skrivits. En läkare
framförde skriftliga synpunkter på olika formuleringar i mallen och några läkare som bläddrat igenom
remissmallen uppfattade den lång och omständlig. Remissgruppen klargjorde att 7 remisser utan mall
inkommit från de båda hälsocentralerna sedan 22/11 men hade inte noterat vad de handlade om
och/eller varför de avvisats då de uppfattat att planen avsett remisser som skrivits med remissmallen.
Författaren granskade de 7 ärendena där det framkom att en av läkarna bakom flera remisser inte fått
information kring remissmallen. I övriga ärenden uppfattades inte remissmallen lämplig att användas.
Act
De skriftliga synpunkterna uppmärksammades och förändringar i remissmallen infördes. En ny idé
bestämdes också att testas: att majoriteten av frågorna i remissmallen skulle skickas ut till patienter
inför besök till läkare och det psykosociala teamet. Tydligare instruktioner kring mallen och valfriheten kring hur mycket som behövde fyllas i framfördes till de berörda av arbetsgruppens deltagare. Remissmallen bedömdes inte ha testats på riktigt ännu och skulle därför ges mera tid.
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Kontextuella faktorer
Tiden läkarna hade på hälsocentralerna i mötet med patienterna framstod som en starkt påverkande
faktor för användningen av remissmallen. Läkarna som berördes av interventionen på hälsocentralerna hade många andra arbetsuppgifter/fokusområden som upptog deras tid och uppmärksamhet i det löpande arbetet.

PDSA 2 och 3 – december 2017 till april 2018
Plan
Planen för PDSA 2 var samma som för PDSA 1. Remissgruppen skulle däremot börja följa upp eventuella remisser som skulle inkomma utan mall för att lära mer kring dessa. Samma hypoteser som tidigare ställdes upp. Tanken var att med en längre testperiod i tid få fler användare att hinna testa och
utvärdera remissmallen i syfte att utöka förståelsen och lärandet kring remitteringen.
Planen för PDSA 3 var att informera och utrusta sjuksköterskorna i telefonbokningen vid de båda hälsocentralerna med utvärderande mått och anpassade remissmallar (bedömningsunderlag). Dessa
skulle skickas hem till patienter som kunde tänkas bli aktuella för remiss till psykiatrin vid det bokade
besöket till läkare eller personal i det psykosociala teamet. Hypoteser utöver de redan tilltänkta var:



ökad patientaktivering inför och vid besök till hälsocentralen
snabbare och enklare att både bedöma om remiss till psykiatrin var aktuell liksom att skriva
denna med de förifyllda uppgifterna

Också här bestämdes att 2-4 remisser med hjälp av bedömningsunderlaget skulle inkomma och bedömas av remissgruppen innan Do-fasen avslutades.
Do
Flera synpunkter fångades upp från remitterande läkare om att remissmallen fortfarande var för omständlig att använda. En annan oväntad effekt var att några patienter som först träffat representanter
från det psykosociala teamet och där fyllt i bedömningsunderlaget, vid efterföljande läkarbesök varit
fast inställda på att de skulle remitteras till psykiatrin. Både patienter och läkare upplevde detta besvärligt. Patienterna tyckte sig ha blivit lovade remiss till psykiatrin. Läkarna kände sig klämda då
patienterna var inställda på remiss till psykiatrin, samtidigt som en sammantagen helhetsbedömning
(sjukdomshistoria och klinisk bild) av patienten ännu inte var gjord.
Study
Få remisser (15 remisser av Södra HC, 21 remisser av Norra HC) skrevs totalt under perioden. Ännu
färre med remissmallen (5 remisser av Södra HC, 6 remisser av Norra HC). Mätningar för att utvärdera användandet av remissmallen genomfördes ofta inte enligt planen. Personal inom de psykosociala teamen tyckte inte remissmallen ledde fram till en sammanfattande helhetsbedömning. Remissgruppen upplevde att remisserna som kom in med remissmallen innehöll för mycket information:
både en remissmall, journalkopior och en förkortad remiss. Ändå kunde centrala aspekter i patientens
problematik missas. Sammantaget bedömde remissgruppen ändå att kvaliteten på det som skickades
ökat. Remissgruppen hade registrerat uppgifter om andel avvisade och accepterade remisser
med/utan remissmall på papper men inte haft tid att överföra uppgifterna till avsett Excel-dokument.
Få bedömningsunderlag (3 stycken) där patienten fyllt i uppgifter inför besök mottogs. Arbetsgruppens deltagare återkopplade att flera användare av remissmallen vid hälsocentralerna liksom remissgruppen som grupp betraktat uppfattade att remissmallen tog för lång tid att använda i förhållande till
vad den gav.
Act
Remissmallen bedömdes inte vara ett verktyg för att närma sig målen. Den var för omfattande i sin
utformning och tog för mycket tid i anspråk vid användning. Den utökade kvaliteten på remisserna
kostade för mycket i förhållande till vad den gav. Remissgruppen tydliggjorde också att vare sig mängden material eller kvaliteten på det som skickades från primärvården skulle påverka den följande processen för patienten inom psykiatrin, utan endast beslutet om patienten skulle tas emot eller inte. Beslutet blev att korta ner remissmallen till en vägledande checklista. Att läkarna vid hälsocentralerna
skulle få testa att ringa läkarna vid den psykiatriska mottagningen för råd och stöd kring behandling,
remittering. Vidare bedömdes en förändrad kommunikation mellan det psykosociala teamet och läkarna på Norra HC behövas. Ett behov sågs också av ökad kunskap hos läkarna på de båda hälsocentralerna kring psykiatriska tillstånd.
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Parallellt arbete januari till april 2018

Parallellt med PDSA 2 och 3 träffades arbetsgruppen för avstämningar, vidare planering tillika inhämtande av mer fakta för att fördjupa förståelsen av problematiken ytterligare (totalt 7 träffar under våren). Mätningar på målet avseende tiden från remiss till insatser fanns inte tillgängliga inom verksamheterna. Författaren löste detta genom att journalgranska de enskilda ärendena. Resultatet från
journalgranskningarna över tiden från remiss till psykiatriska insatser presenteras nedan i Figur 5. Att
ha detta som ett av målen med förbättringsarbetet uppfattades inte motiverande i arbetsgruppen (vilket framgår tydligare under studieresultatet nedan) då kopplingen mellan remissmallen och påverkan
av tiden uppfattades svag. Författaren valde utifrån tidsresultaten att ändå sätta upp ett mål om att
patienterna skulle erhålla psykiatriska insatser 30 dagar efter remiss från båda hälsocentralerna. Detta
för att tydliggöra behovet av en förändring av andra ordningen. Efter tips från coach och handledare
granskade författaren ett antal avvisade remisser för att tydligare belysa vad i dessa som egentligen var
orsaken till att de avvisades (Bilaga 13). Efter diskussioner i förbättringsgruppen under april framkom
intresse att tydligare specificera målen med förbättringsarbetet. Data som tagits fram kunde då ligga
till grund för dessa. De mål som sattes upp (utöver det författaren valde) är de som angivits i syftet. Ett
av målen för arbetet uppstod vid diskussioner kring resultatet av granskningarna av de avvisade remisserna:


Öka andelen svar från psykiatrin bland de avvisade remisserna till 50 %

I vårdsystemet som kategoriserade remissernas status betraktades alla remisser som skickades tillbaka
från psykiatrin till primärvården som avvisade. Målet ovan avsåg den andel remisser som psykiatrin
avvisade och bifogade ett svar till med rekommendation om vidare handläggning av patienten ifråga.
Granskning av data med början i april 2017 gjordes för att ta fram jämförelsematerial kring detta.

Sammanfattande mätningar kring remisserna

Nedan presenteras mätningar kring hur remisserna från de två hälsocentralerna till den psykiatriska
mottagningen i Sandviken utvecklades över tid före och under det aktuella förbättringsarbetet. Mätningarna ger svar på om de uppsatta målen med förbättringsarbetet uppnåddes eller inte.
Mätningar för de övriga planerade måtten enligt Figur 3 presenteras inte i diagramform då endast 7
remisser kom att utvärderas; dessa data presenteras istället i löpande text, då det bedöms bli tydligare.
Den planerade återkopplingen och visualiseringen av mätningarna i diagramform till användarna av
remissmallen genomfördes inte. Detta då för få remissmallar användes och övriga resultat som framkom uttrycktes vid gemensamma avstämningar mellan arbetsgruppens representanter och övriga användare. Författaren bedömde att en presentation av samma information i diagramform inte skulle
tillföra förbättringsarbetet något ytterligare, snarast få motsatt effekt.
Figur 5 (två stapeldiagram) visar en ögonblicksbild som baseras på ett datauttag gjort 180410 och de
journaluppgifter som fanns att tillgå vid journalgranskningar 180414. I Figur 5 definierar varje stapel i
diagrammet en unik patient och det antal dagar som gått mellan att patientens remiss skrevs vid hälsocentralen och insatser vid den psykiatriska mottagningen inletts, eller till datumet då datauttaget
gjordes. Det uppsatta målet om att patienterna skulle erhålla psykiatriska insatser 30 dagar efter remiss kan inte sägas ha uppnåtts för någon av hälsocentralerna utifrån diagrammen i Figur 5.
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Figur 5. Antal dagar mellan att remissen skrevs vid Södra HC respektive Norra HC tills patienten erhållit psykiatriska insatser vid den psykiatriska mottagningen eller då datauttaget gjordes. Röd stapel innebär att patienten ännu
inte erhållit psykiatriska insatser för det remissen berörde. Stapelns höjd visar antalet dagar som passerat mellan
skriven remiss och datumet för datauttaget då journalgranskningen gjordes. Samtliga röda staplar kommer med
tiden bli gröna alternativt orange. Orange stapel innebär att patienten sökt akut eller vårdats inneliggande till följd av
besvären som angivits i remissen och därmed i någon form tillgodosetts behandling av psykiatrin. Grön stapel betyder
att patienten genomgått en utredning vid den psykiatriska mottagningen och att behandling inletts eller att patienten
efter avslutande av utredningen inte bedömdes tillhöra psykiatrin. Blå stapel betyder att patienten erhållit behandling
av någon form utan att utredning varit aktuell. De orangefärgade mindre pilarna förtydligar till vilka patienter som
remissmallen använts.

I Figur 6 visar styrdiagram av typen P-chart andelen remisser som avvisats över tid för de båda hälsocentralerna. I grönstreckad linje framgår målet som sattes upp med förbättringsarbetet. De uppsatta
målen bedöms inte ha uppfyllts vid hälsocentralerna. För Norra HC ser det positivt ut under februari
och mars. Vad som ändå talar emot att målet är säkert uppfyllt är att ingen remissmall användes under
vare sig februari eller mars. Antalet mätpunkter under 0,2 är två, dvs ännu ett för kort tidsförlopp för
att kunna uttala sig med större säkerhet (44). Liknande positiva utfall för Norra HC ses också tidigare
historiskt i Figur 6.
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P-diagram: Andel avvisade remisser av totalt antal
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P-diagram: Andel avvisade remisser av totalt antal
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Figur 6. Andelen avvisade remisser av totalt antal skickade per månad och år för Södra och Norra HC. Uppsatt mål i
grönstreckad linje. Orangefärgad pil tydliggör när i tid remissmallen började användas och texten innanför streckad
ruta anger vid hur många remisser som remissmallen använts härefter.

Figur 7 visar andelen av de avvisade remisserna som innebar att svar med rekommendation om vidare
handläggning skickades till avsändaren av remissen (det kompletterande målet som arbetsgruppen
ville följa). Målet som sattes upp är förtydligat med en grönstreckad linje. Målet bedöms inte ha uppnåtts för någon av hälsocentralerna under den uppmätta tiden. För Norra HC ser det lovande ut för
februari och mars. Emellertid har få remissmallar använts (vid 2 av 9 remisser) och liknande positiva
utfall ses historiskt då ingen remissmall använts.
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Figur 7. Andelen av olika kategorier bland de avvisade remisserna för Södra och Norra HC. Ej psykiatri innebar att
patientärendet inte bedömdes tillhöra psykiatrin utifrån antingen: a) informationen i remissen talade inte för den
efterfrågade problematiken/åtgärden, b) otillräckligt med insatser hade testats inom primärvården eller c) patientens
problematik bedömdes inte tillräckligt svår för att tillhöra psykiatrin. Komplettering av remiss innebar att otillräckligt mycket information kring patienten och hens problematik fanns med i remissen.

Resultat av studien
Redovisningen ovan av förbättringsarbetets genomförande och utfall bildar också basen för fallstudien. I det här avsnittet presenteras observationer och fynd om vilka antaganden om samverkan som
aktualiserades under förbättringsarbetet Även data som belyser vilken betydelse dessa antaganden fick
för förbättringsarbetet presenteras. Redovisningen nedan kombinerar båda dessa aspekter då de inte
gått att separera på ett meningsfullt sätt.

Fokusgruppsintervju

Den planerade fokusgruppsintervjun då samtliga i arbetsgruppen närvarade gick inte att få till tidsmässigt. En av arbetsgruppens deltagare hade inte möjlighet att vara med och bidra till studien under
den aktuella tidsperioden. Det gick inte heller att få ihop resterande fyra personer till en gemensam
fokusgruppsintervju. Istället hölls en intervju mellan en av arbetsgruppens deltagare och författaren,
och en fokusgruppsintervju mellan resterande tre i arbetsgruppen och författaren. Båda intervjuerna á
cirka 60 minuter spelades in per video och analyserades efter utskrift med kvalitativ innehållsanalys.
Den struktur som användes för att identifiera kategorier, koder samt meningsbärande enheter presenteras i Tabell 3.
Tabell 3. Struktur som användes för identifiering av kondenserade meningsenheter, underkategorier och kategorier

Kategori

Underkategori

Interaktionsmönster

Remisser

Kondenserade (kod)
meningsenheter
Remissmallen verktyget
för samverkan

Meningsenhet
det var en remissmall som
var själva verktyget för att
jobba med det här. Samverkan.

Tabell 4 visar resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen med deltagarna i arbetsgruppens antaganden uppdelade i kategorier och underkategorier.
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Tabell 4. Sammanställning av arbetsgruppens antaganden uppdelade i kategorier och underkategorier från den kvalitativa innehållsanalysen på de två intervjuerna

Kategori
Samverkansgapet

Styrning och ledning

Interaktionsmönster

Underkategori
Kommunikationsproblem
Kunskapsbrist
Läkartillgänglighet inom psykiatrin
Ansvarsfördelning
Organisationsstruktur
Kliniköverskridande personalkontakt
Direktbedömning av patient
Remisser

Nedan följer en fördjupning av de olika kategorierna och underkategorierna i Tabell 4 med exemplifierande citat.
Samverkansgapet
Flera olika antaganden om vad som egentligen skapade gapet i samverkan mellan primärvården och
psykiatrin framkom bland arbetsgruppens deltagare. De olika antagandena delades inte unisont mellan arbetsgruppens deltagare.
Kommunikationsproblem
Ett antagande kring problematiken med samverkan var att det var kommunikationen mellan primärvården och psykiatrin som inte fungerade. En remissmall kunde tillföra något men inte allt. En kommunikation utöver remissmallen mellan klinikerna var också betydelsefull:
”Remissmallen är bara en del av hela förbättringsarbetet. Det är kommunikationen också som är
viktig. Och kanske ännu viktigare mellan psyk och primärvården med kommunikationen.”
Samtidigt som kommunikationen kunde uppfattas vara ett problem fanns det också antaganden som
inte talade lika starkt för detta:
”Och kommunikation som inte fungerar, ja det är väl litegrann hur man skriver och hur man kommunicerar. Ibland funkar den ju jättebra.”
Kunskapsbrist
Antaganden om kunskapsbrist handlade dels om medicinpsykiatriskt kunnande (om hur diagnostiserar och behandlar psykiatriska åkommor) och kunskap om varandras arbeten och förutsättningar
inom och mellan primärvården och psykiatrin. Det fanns olika antaganden inom båda dessa underkategorier. Kring det medicinpsykiatriska kunnandet sågs en koppling till antaganden om ansvarsfördelningen (lyfts längre ned).
”Och det här med hur signalerna man får om hur det fungerar mellan primärvårdsdoktorn och psykosociala teamet till exempel. Det känns ju som att det finns en kommunikations…ja, ett farthinder,
däremellan också. Där de inte riktigt heller förstår varandras uppdrag. Så då är det inte så konstigt
om det inte fungerar optimalt mellan [psykiatrin] och primärvården heller, för vi förstår ju inte hur
[vi] jobbar.”
Läkartillgänglighet inom psykiatrin
Ett tredje antagande kring problematiken med remitteringsprocessen och samverkan var att det var en
bristande läkartillgänglighet inom psykiatrin som egentligen var det grundläggande problemet. Ett
problem som en remissmall, oavsett utseende och funktion, aldrig skulle kunna lösa:
”…våra patienter kan inte träffa någon psykiater inom rimlig tid på psyk, då är det inte bara remissmallen som kan förbättra det utan framför allt tillgänglighet till läkare där.”
Antagandet om att det var läkartillgängligheten inom psykiatrin som var huvudproblemet delades
också av några av kollegorna vid de båda hälsocentralerna:
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”…här i onsdags så var det ett par kollegor som till slut brann av och de var väldigt trötta på ytterligare en remissmall och allting vart fokus på, det vart inget fokus på förbättringen….”
Några av kollegorna som skulle använda remissmallen hade blivit arga över att ännu en remissmall
tagits fram och skulle börja användas. De uppfattade sig behöva göra vad flera andra specialistkliniker
tyckte att de skulle göra utan att vara involverade i besluten kring det. Nu också psykiatrin. Kollegorna
antog inte heller att remissmallen skulle lösa det egentliga problemet.
Styrning och ledning
Styrning och ledning ramar in arbetsgruppens antaganden om ledningen och styrningen av primärvården och psykiatrin och i viss mån sjukvårdsorganisationen Region Gävleborg.
Ansvarsfördelning
Olika antaganden rörande ansvarsfördelningen mellan primärvården och psykiatrin vid samverkan
och överföringen av patienter berörde olika nivåer inom organisationen. Från effekterna av att ha ansvaret för vården av en enskild patient, till organisationens definition av vem som skulle göra vad. Det
uttrycktes en upplevd maktlöshet av att känna att det egna kunnandet inte räckte till för patienterna
samtidigt som systemet inte var organiserat på ett sätt som tog hänsyn till det. Det fanns olika antaganden om vem som skulle göra vad och hur detta skulle se ut:
”Ja men det är ju just det att när man till slut har bestämt sig för att nä men nu kan jag inte mer, jag
kommer ingen vart. Det här är något psykiatrin måste ta hand om för det är för komplext för primärvården…min bedömning är att det här kan vi inte hantera här, men att de ändå kan säga nej, då
blir det ojämlikt.”
I uttalandet ovan framgår kopplingen mellan ansvarsfördeldningen och en upplevd kunskapsbrist.
”Ojämlikhet mellan primärvård och psykiatri… Ja den ska ju inte vara helt likvärdig. Det är basnivå
och specialistnivå.”
Det fanns också antaganden kring att primärvården och psykiatrin skulle utgöra skilda nivåer inom
organisationen och att tydliga definitioner för när en patient tillhörde vilken nivå var önskvärda.
Organisationsstruktur
Det fanns olika antaganden kring organisationsstrukturens betydelse för samverkan och patientöverföringen. En sådan betydelse var att organisationsstrukturen skapade en bristande tillit mellan
medarbetare från olika kliniker. En annan betydelse var att en detaljerad styrning med en mångfald av
regler gjorde det svårt att få verkligheten att passa in i regelverken. Samtidigt fanns antaganden om att
remisserna var ett verktyg som inte gick att välja bort:
”För det är ju, remisser är ju något vi måste förhålla oss till, oavsett om vi jobbar i primärvård, psykiatri eller på neurologen. Det är ju kulturen inom hälso- och sjukvården.”
Ett annat antagande var att det var systemets konstruktion som egentligen var problemet och en remissmall skulle åtgärda:
”Att det är egentligen inte patientens behov, det är systemets behov.
- Ja, som vi försöker tillgodose.
- Det är det som inte funkar. Inte patienten.”
Antaganden om att patienternas synpunkter inte kunde påverka organisationsstrukturen förekom
också:
”Jag önskar ju att patienterna kan vara med och påverka. Men jag tycker inte att de har möjlighet
till det. Alltså jag tycker inte att det leder till någonting. Patienternas åsikter. Det vore ju optimalt
om de kunde vara med och påverka. Om de skulle kunna göra så det blev bättre. Men jag tror inte att
de har det.”
Interaktionsmönster
Det fanns olika antaganden kring hur primärvården och psykiatrin skulle kommunicera med varandra.
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Kliniköverskridande personalkontakt
Ett antagande var att personlig kontakt mellan personal inom primärvården och psykiatrin skulle vara
effektivare än att skicka remisser. Att den kontakten kunde tas per telefon var ett sätt:
”…även om man skriver tydligt och det är inte primärvårdspatient så kommer det inte fram på papper i remiss. Men om man pratar i telefon med någon kollega hos er, då är det… Det brukar komma
fram lättare till målet och till uppfattningen från er sida”.
Direktbedömning av patient
Ett annat sätt att sköta övergången av patienter var ett antagande om att psykiatrin skulle träffa patienten direkt för en bedömning. Att så vore effektivare än att läsa ett papper om en patient:
”…man vill ha något som inte syns men då får man fråga själv, när man tar en patient in för bedömning till psykiatrin, om det fattas något tänker jag. Det kan inte vara så viktigt. Man fångar det
mesta. Och man har patienten och gör sin egen kliniska bedömning.”
Remisser
Det fanns också antaganden om att remisser var den fortsatta vägen framåt kring överföringen av patienterna:
”…det var en remissmall som var själva verktyget för att jobba med det här. Samverkan.”

Fältanteckningar, dokument och observationer

Under förstudien meddelade ledningen för psykiatrin att förbättringsarbetet skulle fokusera på remisserna. Lösningen och idén att testa för förbättringsarbetet blev given på förhand: en remissmall. Flera
olika antaganden kan här läsas mellan raderna. Vården mellan psykiatrin och primärvården skulle
vara uppdelad. Överföringen av patienter mellan primärvård och psykiatri skulle vara via remisser.
Lösningen till att förbättra den rådande remitteringsprocessen var en remissmall. En effekt för förbättringsarbetet som upplevdes av antagandet om den på förhand bestämda lösningen följer nedan:
”Ja, jag tänker att ett mål som redan är bestämt, kanske. Det var nog redan bestämt. Att man ska ta
fram en remissmall. Så det är väl ett hinder. Att man verkligen tittar vidare och bredare, och vi
gjorde det ändå men det var inte riktigt att vi kunde välja något annat.”
Antagandet om remissmallen upplevdes begränsa handlingsutrymmet för förbättringsarbetet. Tiden
som arbetsgruppens deltagare fick avsatt till förbättringsarbetet antogs också vara en följd av antagandet om att det var en remissmall som var lösningen:
”…men att de [ledningen] tänkte att det här är ett så mycket enklare arbete, att det handlar bara om
att ta fram en remissmall. Om det handlar bara om en remissmall, det borde man kunna jobba ihop
på en eftermiddag, men om det är mer saker som ska ske, alltså om vi verkligen lägger ner kraft och
energi och försöka… Varför ser den här remissmallen ut så här och varför gör vi det här och vad kan
det leda till? Då tar det ju mycket mer tid.”
De olika antagandena kring samverkansgapet kom till uttryck genom återkommande diskussioner vid
arbetsgruppens möten under förstudien och planeringen innan PDSA 1 startade. Diskussioner där
arbetsgruppens deltagare uttryckte vad som vore rimligt och mest lämpligt att göra, liksom kring vems
fel det egentligen var att så inte redan var fallet baserade på dessa antaganden. Antaganden kring att
läkarbristen var huvudproblemet med patientöverföringen uttrycktes också i några av remissmallens
utvärderande frågeformulär (processmåtten i Figur 3) som mottogs under genomförandefasens PDSA
1-3.
Antagandena kring styrning och ledning medförde diskussioner vid några av arbetsgruppens möten.
Detta i samband med genomförandet av frågor i förberedelsefas, SOAR och att remitteringsprocessen
ritades upp under förstudien och planeringen. Under genomförandefasen uppstod också diskussioner
kring målet att korta tiden från remiss till psykiatriska insatser. Ett antagande som framfördes var att
arbetsgruppen inte kunde påverka organisationsstrukturen genom förbättringsarbetet. Ett annat var,
igen kring samverkansgapet, att en remissmall inte kunde påverka och förbättra den bristande läkartillgängligheten inom psykiatrin. Att mäta tiden från remiss till psykiatriska insatser uppfattades inte
relevant.

24

Under första PDSA-hjulet då inga remisser skrevs med remissmallen bad författaren en av arbetsgruppens deltagare att ta kontakt med en familjeläkare som valt att inte använda remissmallen vid
några tillfällen. Detta för att fånga in hur familjeläkaren såg på sitt agerande vid ärendena och fördjupa
lärandet. Författaren mottog därefter ett mail där familjeläkaren på olika sätt uttyckte att remissmallen inte uppfattats lämplig att använda. Sammantaget uttryckte familjeläkaren synpunkter på att
remissmallen inte passade att använda vid flera olika sorters patientfall (bl a vid ett akut hembesök,
och för en tidigare känd patient inom psykiatrin).
I de utvärderande frågeformulären av remissmallen framkom också antaganden om att snabbspår för
vissa patienter borde upprättas, att pappersversionen av remissmallen skulle bli elektronisk liksom ett
behov av kompetensutveckling av läkarnas psykiatriska kunnande.

Diskussion
Resultatdiskussion
Det övergripande syftet och de specifika målen i förbättringsarbetet uppnåddes inte med hjälp av remissmallen för någon av hälsocentralerna. Remissmallen testades för ett fåtal patienter. I de fall den
användes ökade kvaliteten på informationen i remisserna, till ”priset” av ökad tidsåtgång för remittenten. Därför bedömdes remissmallen inte vara en hållbar förändring.
Resultaten av studien av förbättringsarbetet illustrerade att gruppens arbete styrdes starkt av ledningens antagande om att en remissmall skulle lösa överföringen av patienter. Många inblandade aktörer
krävde mer än en remissmall; såsom ökad kontakt mellan personal inom primärvård och psykiatri,
direkta psykiatriska bedömningar av patienter som ersättning av remisser, ökade kunskaper om
varandras uppdrag/arbete liksom ökat psykiatriskt kunnande inom primärvården. Vidare att läkartillgängligheten inom psykiatrin var en starkt bidragande faktor till varför patientöverföringen fungerade
som den gjorde. De olika antagande inom arbetsgruppen kom till uttryck genom diskussioner vid arbetsgruppens möten.
Att remissmallen inte kortade tiden till psykiatriska insatser stämmer överens med den norska randomiserade kontrollerade studien av remittering av kirurgiska åkommor från vårdcentraler (20). Däremot stämmer det inte med fynden från studien vid hudkliniken (19). En majoritet av remisserna som
skrevs i remissmallen efterfrågade en utredning inom psykiatrin (röda och gröna staplar i Figur 5). Processen för utredningen inom psykiatrin visade sig såsom antagits bland några av arbetsgruppens deltagare, vara utom räckhåll för detta arbete. Den psykiatriska mottagningen klargjorde under genomförandefasen att deras utredningsprocess inte skulle förändras oavsett vilken information som skickades
via en remiss. Ett antagande inom styrning och ledning, och inom denna kategori mer specifikt organisationsstruktur, bekräftades genom detta svar: den rådande organisationsstrukturen skulle se ut som
den gjorde. En tanke vore annars att förenkla den psykiatriska utredningsprocessen med hjälp av de
informationsenheter som insamlats i remissen via remissmallen. En tolkning författaren gör är att
antagandena kring remissmallen/organisationsstrukturen på olika sätt motverkade ett vidgande av
perspektiv och systemtänkande. Förbättringsverktyg som att rita upp den aktuella processen, använda
patienternas synpunkter upplevdes inte meningsfulla och antogs inte leda någon vart inom arbetsgruppen. En möjlig slutsats är att antagandena kring den förutbestämda lösningen, remissmallen,
begränsade arbetsgruppens möjligheter till lärande. Att se på situationen ur nya perspektiv kändes
inte meningsfullt. Senge (29) lyfter just fram att antaganden som inte tillåts ifrågasättas hindrar ett
lärande. Augustsson (27) visade också att förändringar där intressenter hade ett begränsat mandat att
påverka en intervention hindrade det organisatoriska lärandet. Socialdepartementets utredning ”Egon
Jönsson…” visade vidare att helhetssyn, processtänkande och ett gemensamt förhållningssätt var
några faktorer som kännetecknade lyckade samverkansprojekt (11). En viktig fråga att ställa sig inför
kommande förbättringsarbeten blir därför:
Vilka antaganden finns kring vad som behöver göras?
Remisser skrivna i remissmallen fick en ökad kvalitet. Så har också visats i tidigare studier (17-18) vid
användning av remissmallar. Remissmallen var en förändring av första ordningen – ”more of the
same” för att citera The Improvement Guide (40). Ett försök till mer styrning och kontroll. Med remissmallen uppstod nya problem. Mer material skickades när remissmallen användes, vilket tog mer
tid för både avsändare och mottagare. Den åtta sidor långa remissmallen uppfattades inte funktionell i
den tidspressade kliniska vardagen. Familjeläkaren som framförde olika synpunkter på varför remiss25

mallen inte använts uttryckte just det. Familjeläkaren hade argument till att inte välja remissmallen i
de olika patientsituationerna. Familjeläkarens antagande om vad som behövde skickas och hur detta
skulle sammanställas stämde inte med remissmallens utförande. Hen valde att inte använda remissmallen. Studieresultatet talar också för att flera läkare vid hälsocentralerna antog att det var läkartillgängligheten inom psykiatrin som var bristande. En problematik som en remissmall inte uppfattades
kunna lösa. Båda dessa fynd (familjeläkarens argument och antagandena kring samverkansgapet) talar
för att de förändringar som efterfrågas bör ligga i linje med vad utförarna av förändringen i fråga är
beredda – kan tänka sig – att göra. Något som Augustsson (27) visade i sin avhandling, att personers
inställning till en intervention inför dess införande i stor utsträckning förutsade vilka framtida effekter
interventionen skulle få. Ovan (under Rational) angavs att det fanns en positiv inställning till en remissmall före förbättringsarbetets start. Det är möjligt att de som var positivt inställda uttalade sig.
Resultaten från förbättringsarbetet och studien talar för att en betydande andel av de som skulle utföra
förändringen inte delade denna inställning. En viktig fråga att ställa till de som ska utföra en förbättringsidé:
Vad är era tankar kring förbättringsidén?
Var det liknande mekanismer som förklarade det fåtal remisser (antalet framgår av Figur 5-Figur 7) som
alls testades att skrivas i remissmallen? Andra faktorer kan också ha bidragit. Förbättringsarbetet med
remissmallen utgjorde en liten del av arbetsuppgifterna för läkarna på de båda hälsocentralerna.
Många av läkarna vid hälsocentralerna har fortfarande inte behövt skriva någon remiss till psykiatrin.
Remiss till psykiatrin är alltså ingen stor vara. Detta kan ha påverkat användningen av remissmallen.
Introduktionen av remissmallen kan också ha påverkat användningen. Muntlig information gavs vid
några tillfällen av respektive representant inom arbetsgruppen för övriga användare. Påminnelsemail
skickades också. Att alla användare av remissmallen fått den avsedda informationen är ändå inte säkert: några läkare upplevde sig inte ha fått information och flera upplevde sig också tvingade att fylla i
alla rutor etc, vilket inte varit avsikten och information utgått kring. Remissmallen uppfattades också
för lång och krävande. Andra faktorer än antaganden kan ha påverkat de remitterandes beteenden:
såsom ovanstående, liksom andra tankar, känslor och faktorer.
De diskussioner som uppstod inom arbetsgruppen kring antagandena kring samverkansgapet indikerade att de mentala modeller som dessa antaganden byggde upp inte var gemensamma och delade
inom arbetsgruppen. Det fanns olika bilder om vad som var problemet och vad som egentligen behövde göras. Att komma överens, fatta gemensamma beslut och komma till handling blev en utmaning.
Detta påverkade effektiviteten för flera av arbetsgruppens möten. Tidigare studier av mentala modeller
har visat att effektiviteten inom en grupp ökar om de mentala modellerna är delade (33). Vidare att
ökade risker för kommunikationssvårigheter och försvårat delat beslutsfattande förekommer när de
mentala modellerna inte är delade (34-36). Författaren bedömer att de olika antagandena kring organisationsstrukturen och samverkansgapet bidrog till att arbetsgruppen fick svårigheter att enas om
gemensamma specifika mål och mått med förbättringsarbetet. Avsaknaden av gemensamma mål och
visioner har visats vara hinder vid samverkan på lokal nivå (11). Specifika mål och mått är samtidigt
centrala utgångspunkter i Nolans förbättringsmodell (14). Så också vid individuella förändringsarbeten av beteenden som coachning (38-39) och kognitiv beteendeterapi (30-32). De möjliga konsekvenserna av dessa olika bilder inom arbetsgruppen talar för vikten av att medvetandegöra dem. En av
slutsatserna i Nordins avhandling (56) var just:
Vilka är våra antaganden?
Antagandena kring interaktionsmönster som framkom vid intervjuerna hade förändrats jämfört med
vad som framkom när frågor i förberedelsefas ställdes till arbetsgruppen i inledningen av förbättringsarbetet. Det fanns nu andra antaganden om vad som behövde göras, av mer specifik karaktär, för att
komma vidare framåt. I det tidigare skedet hade de flesta inom arbetsgruppen sett remissmallen som
lösningen. Detta talar för att görandet via PDSA 1-3 och de erfarenheter och lärdomar som följde av
detta hade förmåga att förändra hur arbetsgruppen såg på problematiken. En påverkan av några antaganden inom arbetsgruppen hade skett. Att förändra den teori som motiverar ett PDSA-hjul är också
ett av syftena med att testa sig framåt (40). Författaren ser här en tydlig koppling till den kognitiva
beteendeterapin. Genom att förändra beteenden kan: ny information inhämtas kring rådande antaganden kring sig själv, andra och omvärlden; ett test av eller skapande av nya mer anpassade antaganden göras; ett bidrag till utvecklingen och kontrollen av den rådande problemformuleringen inhämtas
(31).
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Trots att förbättringsarbetet inte nådde uppsatta mål och blev som det var tänkt har det bidragit med
flera viktiga lärdomar och insikter. Ny kunskap och praktiska erfarenheter för deltagarna i arbetsgruppen kring förbättringskunskap och olika verktyg inom denna liksom framgångsfaktorer och utmaningar vid tillämpningen av dessa. Studien av förbättringsarbetet har hjälpt till att tydliggöra möjliga konsekvenser av och kraften i antaganden för ett förbättringsarbete. Arbetet visar också på kraften
i Nolans förbättringsmodell (14): att testa en idé som tros vara lösningen av ett problem. Den förutbestämda remissmallen visade sig i det här fallet inte vara en hållbar lösning. Samtidigt har testandet
börjat förändra antagandena om vad som är problemet. En resa mot ökad förståelse av systemet har
påbörjats. En resa som författaren nu inser omsatt ett viktigt citat inom förbättringskunskapen i verkligheten:
If you want truly to understand something,
try to change it.
Kurt Lewin

Metodologiska överväganden
Förbättringsarbetet

En svaghet med förbättringsarbetet är att inga patienter involverades direkt. Förbättringsarbetet berörde en process som var ett resultat av den rådande systemstrukturen. Remissmallen utgjorde i sig en
förändring inom den processen. Patienterna hade vid tiden för förbättringsarbetet inget inflytande
över processen i fråga. Deras upplevelser var en konsekvens av denna. En ovana och bristande kunskap kring patientinvolvering förenat med antaganden om att patienternas synpunkter inte kunde
påverka utformandet av deras vård bidrog också. Författaren valde att inte driva på en patientinvolvering ytterligare utifrån ramarna vilket kunde gjorts annorlunda. Patientsynpunkter från tidigare förbättringsarbeten användes däremot för att vägleda ett av målen och ta fram ett patientfokuserat mätetal.
Det finns en viss osäkerhet kring den sifferdata som samlats in och visas i Figur 5-Figur 7. Data i Figur 5
bygger på journaluppgifter och författarens journalgranskningar. Det är enbart författaren som utfört
journalgranskningarna och värderat om psykiatriska insatser inletts eller inte. Detta kan ha påverkat
utfallet utifrån författarens egen syn/tolkningar vid bedömningarna. Det kan samtidigt vara en styrka
då samma tillvägagångssätt använts och liknande tolkningar gjorts genomgående. En annan svaghet
med måttet är den långa tiden mellan interventionen och den faktiska återkopplingen av måttet (fördröjd feedback) (29). Någon form av surrogatmått kopplad till mätningen med snabbare feedback
hade varit ett sätt att minska det problemet (40). Data i Figur 6-Figur 7 är uthämtad ur vårdsystemen.
Data som matats in i vårdsystemen är användarberoende. Flera olika användare har nyttjat systemen
under den aktuella tidsperioden. Datumen för när remisserna avvisades är inte konsekvent angivna. I
ett fåtal ärenden har datum för när remissen bedömdes angivits istället för då den skrevs. Det är det
senare som gäller enligt kvalitetssamordnare Maria Ohlin (personlig kommunikation, 180326). Detta
kan ha påverkat resultaten i Figur 6-Figur 7, där enstaka avvisad remiss kan ha hamnat i månaden efter
den egentliga. Om verksamheten önskar följa olika tidsförlopp eller liknande på ett mera exakt sätt,
bedömer författaren att dagens vårdsystem och/eller tillämpningen av dessa är otillräckliga. Med en
mindre variation i de processer som studeras kan det bli svårt att uttala sig om en förändring är en
förbättring/försämring eller ett mätfel med nuvarande förfarande. Författaren har också fått lägga ner
mycket tid på att ta fram den data som presenteras i Figur 5-Figur 7. Tidsomfattningen för detta bedöms
inte vara hållbar i det löpande kliniska arbetet.
Författaren bedömer att de ramar ledningen satte upp för förbättringsarbetet påverkade effektiviteten
och kostnaden för förbättringsinitiativet på ett begränsande sätt. De ramar som författaren uppfattade
fanns att förhålla sig till var: arbetet gick ut på att ta fram en remissmall; arbetsgruppen kunde spendera cirka 4 timmar/månad till detta, en tydlig markering gjordes kring förbättringsarbetets sekundära prioritet; ledningen avstod från att tillsätta en styrgrupp. Vilka mandat författaren och arbetsgruppen egentligen hade var inte tydligt definierade. Det blev oklart vad som egentligen var möjligt att
påverka av vem.
Författarens val att föra arbetsgruppen framåt genom tillämpningen av tidigare beskrivna förbättrings
verktyg kan ha bidragit till förbättringsarbetets resultat. Även de antaganden som behandlats ovan kan
ha påverkats av detta. Så här i efterhand användes intressentanalysen och kommunikationsplanen
som togs fram väldigt sparsamt och utgjorde moment som egentligen inte tillförde arbetet mycket.
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Även diskussionerna som hölls kring patientmedverkan kunde utifrån utfallet ha utelämnats. En kraft
och vilja som tidigt uttrycktes inom arbetsgruppen var den om att använda remissmallen. En kraft som
författaren i efterhand tänker borde fått komma till handling betydligt tidigare. Här fanns motivation
(38). En annan arbetsro kanske infunnit sig i arbetsgruppen. PDSA-hjulen hade då kunnat komma
igång tidigare. Tidspressen som infann sig före jul, för att komma igång med PDSA 1, fick en påverkan
av formatet och innehållet för remissmallen som kom att användas. Faktorer som troligen hade viss
påverkan för utfallet av dess användning och följande effekter. Frågeformulärens omfång (flera frågor)
kan tillsammans med den 8-sidiga remissmallen ha bidragit till fåtalet som ifylldes - en brist på tid.
Det fanns flera orsaker till varför inte fler förändringar med remissmallen testades. Få remisser skrevs
över tid per användare av remissmallen vid hälsocentralerna samtidigt som remiss till psykiatrin var
en liten del bland många av deras andra arbetsuppgifter. Tidigare information till användarna kring
remissmallen hade haft svårt att nå fram. Vidare hade författaren negativa erfarenheter av att trycka
på ännu hårdare när det inte gick som det ursprungligen var tänkt. Att testa flera mindre förändringar
på kort tid bedömdes därför inte lämpligt.
Författaren verkade inte naturligt i den aktuella kontexten. Detta försvårade den ingrediens av agil
projektledning enligt Gustavsson (41) som författaren önskat omsätta i praktiken. I den tidspressade
tillvaro som många av läkarna verkade i kanske tätare avstämningar kunnat gynna förbättringsarbetets framåtförande.
Författaren själv upplevde en övergripande och återkommande utmaning i att finna en balans mellan
tillämpningen av förbättringskunskapens teorier och verktyg, och samtidigt hörsamma arbetsgruppens
uppfattningar och förutsättningar tillika verksamhetens och ledningens. Här bidrog författarens coach
och handledare med viktigt stöd i valet av tillvägagångssätt och anpassning av arbetets fokus.
Några viktiga lärdomar som författaren tar med sig från detta förbättringsarbete är:





Att börja göra direkt i mindre omfattning
Att börja där kraften finns
Att göra saker enkla
Att tydligt klargöra:
o Vilket mandat har den som leder ett förbättringsarbete?
o Vad vill egentligen verksamheten/verksamheterna (ledning) med ett förbättringsarbete?
o Vem är ägaren av förbättringsarbetet och dess resultat?

Studien av förbättringsarbetet

Studien av förbättringsarbetet designades som en organisatorisk fallstudie. Kvalitativ analys av intervjuer (en fokusgruppsintervju och en enskild intervju) kombinerades med en tematisk analys av fältanteckningar (författarens coachdagbok), dokument (enkätsvar, mail, planer, mötesdokument) och
observationer. Att olika perspektiv kunnat belysas från olika aktörer som berördes av förbättringsarbetet ökar studiens trovärdighet (45).
Författaren hade en begränsad kontroll över förbättringsarbetet. Fallstudieformatet var passande utifrån sin flexibilitet och möjlighet till anpassning till förbättringsarbetets utveckling (49). Författaren
förde sedan förbättringsarbetets start (förankringen startade våren 2017) fältanteckningar kring observationer och även reflektioner kring den egna rollens betydelse och påverkan. Dokument som relaterade till forskningsfrågan sparades också löpande. Dessa fältanteckningar, observationer och dokument utgjorde sedan underlag till den intervjuguide som användes vid intervjuerna. Ambitionen med
intervjuguiden var flera: kondensera ner nio månaders fältanteckningar, observationer, dokument till
något som gick att diskutera och relatera till inom en timmes tid; få till en konkretisering av det studerade ämnet (kan uppfattas abstrakt och diffust); locka fram de intervjuades antaganden. Författaren
bildade olika påstående (antaganden) utifrån det insamlade materialet som var mer eller mindre faktabaserade. För att bjuda in till diskussion fanns öppna frågor kring påståendena.
Intervjuer bedömdes värdefullt för att på ett mer direkt sätt tydliggöra arbetsgruppens antaganden
(50). Den planerade fokusgruppsintervjun fick delas upp till en enskild intervju och en mindre fokusgruppsintervju (tre personer). Det råder delade meningar om hur många som bör ingå i en fokusgruppsintervju. Det finns risker med för få deltagare liksom för många (50). Uppdelningen som gjor28

des av intervjuerna kan ha påverkat utfallet av dem. Personen som intervjuades ensam fick inte dela
sina tankar med någon annan; samtidigt som den personens tankar inte fick påverka de andras. Det
var samtidigt en styrka att få in så många olika synpunkter som möjligt från arbetsgruppen (57) genom
denna uppdelning i två intervjuer.
Intervjuerna spelades in per video. Det var emellertid endast vad de intervjuade personerna sade vid
intervjuerna som har transkriberats, analyserats och använts i studien. Informanterna fick information
om detta före intervjuerna. Det fanns flera skäl till varför inspelningarna av intervjuerna gjordes med
videokamera: säkerställa att intervjumaterialet skulle finnas kvar efter intervjuerna (av datautrymmes
skäl), vara enkelt att överföra till dator för transkription, liksom att insamlad data med enkelhet kunde
förvaras på säker plats. Videokameran var också den utrustning, som uppfyllde ovanstående villkor,
som fanns att tillgå vid arbetsplatsen.
Den framtagna intervjuguiden användes på ett semistrukturerat sätt (50) vid intervjuerna och utgjorde
en utgångspunkt för dialog och reflektion. Författaren var medveten om att intervjuguidens konstruktion riskerade att leda och begränsa informanternas svar till de i intervjuguiden. Ett försök att
minska denna risk gjordes genom ytterligare öppna frågor kring eventuella aspekter utöver de belysta i
intervjuguiden. Ingen utomstående person höll i intervjuerna eller närvarade vid dessa. Det hade kunnat minska inflytandet av författarens förförståelse ytterligare.
En induktiv ansats bedömdes lämplig för studien då en klar teori kring frågeställningarna saknades
(47-48). En styrka med den ansatsen var att den tematiska och kvalitativa innehållsanalysen kunde
komma närmare insamlad data och utgå ifrån den (47). Insamlad data behövde inte försöka tvingas in
i någon befintlig struktur. En svaghet med en induktiv ansats kan vara risken att inte skapa ökad förståelse av det som studeras (47). Det förs diskussioner huruvida informanter och utomstående ska läsa
igenom det transkriberade eller inte vid en induktiv ansats (57). Vid den här studien har inte informanterna eller utomstående gått igenom det transkriberade materialet direkt vilket skulle kunna
minska studiens trovärdighet. Morse lyfter samtidigt fram att svårigheter kan uppstå om en informant
vill ändra saker i det transkriberade varför avrådan om detta görs (57). Författaren har däremot låtit
handledare och lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping få ta del av och komma med synpunkter på
kategorier och underkategorier. Detta höjer studiens trovärdighet (50).
Urvalet av informanter gjordes för att belysa olika perspektiv genom infångandet av uppfattningar från
respektive enhets representant i arbetsgruppen. Intervjuer av flera personer (57), till exempel ur ledningen och annan personal i Tabell 2, hade kunnat öka studiens bärighet och ge en fördjupad förståelse
för resterande delar av kontexten. Samtidigt var det arbetsgruppen som var den aktiva enheten för
själva utövandet av förbättringsarbetet. Resursåtgången bidrog också till det aktuella urvalet och att
inte fler personer ingick.
Författaren fick lägga mycket tid på att skapa en överblick och förståelse av litteraturen kring antaganden och mentala modeller. Den bild som författaren har av ämnesområdet i skrivande stund, efter
studiens genomförande, fanns inte under studiens gång. Det tillsammans med författarens begränsade erfarenhet av att utföra en studie av det slag som presenterats här har påverkat genomförandet
och utfallet. Först vid den kvalitativa innehållsanalysen blev författaren medveten om den komplexitet
som intervjuguidens konstruktion fått för det insamlade materialet vid intervjuerna. Efter feedback
från lektor vid Hälsohögskolan vid Jönköping och handledarens stöd gjordes en avgränsning av det
transkriberade intervjumaterialet till den ursprungliga forskningsfrågeställningen. Författaren kodade
då om det transkriberade materialet. Detta har ökat reliabiliteten för kodningen då den gjordes två
gånger (57). Samtidigt var det författaren själv som kodade om vars förförståelse var oförändrad men
nu också eventuellt påverkad av det material som inte togs med. Avgränsningen av materialet kan
sammantaget ha påverkat utfallet av intervjuernas bidrag till studien. Det extra materialet som fångats
in via intervjuguiden kan emellertid bidra med en djupare bild och förståelse för det fortsatta förbättringsarbetet på kliniken.
Författaren var både forskare i studien och den som ledde förbättringsarbetet. Detta kan ha påverkat
intervjusvaren. I övrigt fanns ingen beroendeställning mellan arbetsgruppens deltagare och författaren. Författarens förförståelse kan också ha påverkat och vridit det sammantagna studieresultatet.
Centrala delar i författarens förförståelse utgjordes av: författarens egna kliniska erfarenheter (till
exempel skriva remiss och få den avvisad, samverka med andra kliniker/kollegors reaktioner på detta,
psykoterapeutisk utbildning inom kognitiv beteendeterapi); författarens tidigare erfarenheter från
förbättringsarbeten; den litteratur kring antaganden och mentala modeller författaren använt; den
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litteratur om och kunskap/metodik inom förbättringskunskap som författaren tillgodogjort sig vid
masterutbildningen vid Hälsohögskolan i Jönköping. Det är med denna förförståelse författaren tolkat
vad som utgjort antaganden i insamlad data. Något som kan ha påverkat utfallet av studien.
Resultat och slutsatser från en fallstudie är ofta svåra att generalisera då de hänger komplext samman
med kontexten där fallstudien utförts (58-60). Samtidigt kan en fallstudie bidra med ny kunskap, teori
och praktiska råd. Ett övergripande fynd från studien är antagandens potentiella betydelse för grupper
av personer som ska förändra hur ett arbete utförs. Detta fynd bedöms vara användbart i andra kontexter där en förändring av ett arbete ska genomföras av personer i grupp. Antaganden och mentala
modeller är inte kontextbundna i sin existens, däremot till innehåll och vilken betydelse detta kan
komma att få (29). Antaganden finns där det finns människor. Vilka antaganden som finns och betydelsen av dessa är en annan sak. Vid Intermountain Healthcare i USA där den psykiatriska vården
testades att integreras i primärvården (23) fanns utifrån denna diskussion sannolikt andra antaganden
kring remittering och samverkan än i den aktuella fallstudien. I kontexter med förutsättningar liknande den beskrivna skulle de mer specifika fynden och slutsatserna möjligen kunna exemplifiera
potentiella faktorer av betydelse att tänka kring. Författaren hittade inte mycket litteratur som berörde
liknande situationer som den studerade. Den aktuella fallstudien har också utförts i ett begränsat
sammanhang – patientöverföring via remisser mellan två hälsocentraler och en psykiatrisk mottagning. Sammantaget uppfattar författaren det svårt att bedöma generaliserbarheten av studiens fynd.

Slutsatser
Förbättringsarbetet visade vikten av att testa en på förhand bestämd lösning. En remissmall bidrog
inte till att personer listade vid två hälsocentraler som var i behov av specialistpsykiatrisk vård fick det
i rimlig tid, på ett jämlikt och säkert sätt. Remissmallen användes till ett fåtal patienter där kvaliteten
på innehållet i remisserna ökade. Samtidigt ökade också tiden för remittering hos både avsändare och
mottagare varför ”priset” för remissmallen uppfattades för högt. Studien av förbättringsarbetet illustrerade en koppling mellan samverkande aktörers antaganden kring vad som behövde och kunde
göras, liksom på vilket sätt; till vad som sedan gjordes och utfallet av detta. Dessa antaganden fick en
påverkan av arbetsgruppens förmåga att arbeta effektivt, fatta gemensamma beslut och komma till
handling. Antagandena om hur patientöverföringen skulle förbättras stämde inte överens med den
förutbestämda lösningen, en remissmall. Detta bidrog till att remissmallen inte blev en hållbar lösning.

Implikationer för förbättringsarbete
Detta förbättringsarbete har tydliggjort behovet av att söka svar på flera frågor inför starten av ett förbättringsarbete.
Frågor kring utgångsläge:





Vilka antaganden finns kring vad som behöver göras?
Vilka är de inblandade aktörernas tankar kring en intervention?
Vilka är våra antaganden (inom den utförande förbättringsgruppen)?
Vad vill egentligen verksamheten/verksamheterna (ledning) med ett förbättringsarbete?

Frågor kring ramar:



Vilket mandat har den som leder förbättringsarbetet?
Vem är ägaren av förbättringsarbetet och dess resultat?

Andra viktiga lärdomar:




Börja testa och gör direkt i mindre skala – vänta inte, lärandet och förståelsen kommer via
görandet
Ta vara på de krafter som finns inom en verksamhet
Gör saker enkla
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Förslag till fortsatt forskning
Den aktuella studien lyfter fram antagandens betydelse för personers förmåga att förändra beteenden
vid ett förbättringsarbete. Flera olika faktorer bidrar och påverkar varför personer gör som de gör.
Sambanden mellan personers antaganden och val av handlingar behöver ytterligare studeras. En fortsättning på denna studie vore att börja med att besvara frågorna ovan kring vilka antaganden som
finns. Härefter testa att planera och genomföra ett förbättringsarbete med beaktande av dessa antaganden. Vilka effekter fick det för förbättringsarbetets genomförande och utfall? På så vis riktas inte
fokus mot kopplingen mellan tanke och handling, utan på vad som får effekt i en verksamhet. Syftet
med ett förbättringsarbete.
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Bilagor
Här redovisas examensarbetets bilagor i nummerordning.

Bilaga 1. Teamdeltagarnas tidigare erfarenheter från förbättringsarbeten.
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Bilaga 2. Plan för konkreta aktiviteter.
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Bilaga 3. SOAR-analys.
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Bilaga 4. Fiskbensdiagram kring problem med patienternas övergång från primärvård till psykiatri.

Ramar och dokument
Fyrkantigt samverkansdokument

Ansvar och roller
vet inte vad psyk vill ha

Samverkansavtalet är diagnosbaserat
istället för holistiskt -> tappar
individperspektivet

Kunskap/kompetens

Vem ska göra vad i vems journal?
Okunskap om psykiatrisk
diagnostik/beh hos läkare

Samsynen? Samma sak görs om i alla
fall på psyk som redan PV gjorts

PV kan känna sig otydliga i sina
remisser

Familjeläkare upplever gör ”egen
psykiatrisk basutredning på HC”
”Hemlig lista” existerar hos psyk

Tilliten till varandra drabbas –
kompetens mellan PV <-> Psyk

”Allt ska lösas av psykiatrin”

Tidskrävande att skriva remiss
För mkt info ska va med –
tidskrävande

”Pinnsystem” orsakar bristande vård
 behöver signaleras till chefer

Problematisk
övergång primärvård
 Psykiatri

För mkt tid på
remissgenomgångar

Tilliten till varandra drabbas –
kompetens mellan PV <-> Psyk

Försöker komplettera remisser
själva på psyk (BUP, PMO)

Samsynen? Samma sak görs om i
alla fall på psyk som redan PV
gjorts

Bristande screeningmall för
psykisk ohälsa i PV
Familjeläkare önskar konsultativ
funktion hos psyk – 2 nd opinion

Olika journalsystem

Familjeläkare önskar konsultativ
funktion hos psyk – 2 nd opinion
Kommunikationsproblem PST – läk
– ssk – 0 forum

Samsynen? Samma sak görs om i alla
fall på psyk som redan PV gjorts

Oklart, otydligt vad olika
behandlare (Läkare, pst, psykatri)
gjort för insatser
Ingen helhetssyn

Tillstånd som inte kan behandlas
tillräckligt inom pst som inte kan komma
direkt till psyk (PTSD) – glapp
samverkansdokumentet – systemfel

Om olika läkare -> svårare få
överensstämmande bild

Patientosäkert – för långsamt om
patient mår väldigt dåligt

Kommunikation

Gråzonspatienter – resurser, hur
gör behöver förändras

Arbetssätt
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Bilaga 5. Orsaker till avvisade remisser.
Sandviken Södra Hälsocentral
Bedömning depression. Åter då ingen behandling prövats på PV.
Efterfrågar KBT för tvång. Åter med hänvisning till primärvårdspsykoterapi i första hand.
Recidiverande depressioner, GAD, kommer ej åter i jobb. Oklart spec. psykiatri. Åter med behandlingsförslag. Ej
kommit åter.
Avslutad psykospat som vårdats i HV kort period p g a trolig drogutlöst psykos. Åter efter ställningstagande i psykosteam. Vad hände här?
Åter p g a att pat redan aktuell i CS-team
ADD? Åter komplettering funktion/symtom i barndom och vuxen ålder
Utredning utan specifik frågeställning. Åter komplettering vilken tagits emot i aug. Totalt 5 remisser. Autismfrågeställning
Bipolärfråga, komplettering av symtombeskrivning. Kompletterande remiss accepterats
Remiss på aktuell pat (under utredning) avseende kris vilken skickas åter. Är huvudsakligen en fråga om vår planering.
Komplettering NP-utredning sär symtom talar med för depression/ångest, behandlingsförsök i PV saknas. Nekats
2 ggr under perioden 3 totalt. Ej aktuell, bedömt ej aktuell för NP-utredning.
Sandviken Norra Hälsocentral
Ångestbehandling, efterfrågar bedömning. Åter med behandlingsförslag och råd om vidare kartläggning av ångestbeteende. Ej kommit åter.
Efterfrågar bedömning för LoH, pat ej aktuell på mottagningen. ADHD, depression, missbruk. Ingen pågående
behandling.
Ätstörning? Hänvisas till Länsät. Minimal beskrivning av symtombild i remiss.
Inremiss under pågående kontakt (CS-behandling) med önskemål om autismutredning, remis nr 2 skickas åter.
Vag frågställning, åter för komplettering. Remiss nr 2 tas emot, tydligare frågeställning (bipolaritet)
Utmattningssyndrom, Sertralin utan effekt. FK önskar bedömning. Åter med önskemål om komplettering. Ej inkommit ngn komplettering.
Hänvisad till Gävle, då skriven där. Remiss nr 2 (skriven av PS-team) tas emot då pat flyttat.??
Depression. Åter p g a att bifogat material som remiss hänvisar till saknas (bedömning PS-team saknas). Ingen
komplettering har inkommit.
Kompl avseende somatiskt samsjuklighet. Efterfrågar traumabehandling (EMDR). Skickas åter p g a hög funktion
och långa terapiköer.
Depressionsbehandling efterfrågas. Remiss 1 åter med behanldingsförslag. Remiss nr 2 felskickad, skulle till PSteam.
Depression/kris, åter för komplettering lm-behandling, ss/rehab + planerad uppföljning PV. Ingen mer remiss
inkommit.
Asperger? Pat starkt önskan, åter med råd hur gå vidare. Remiss diskuterad i samverkan innan.

Sammanfattande teman:
Svar i remissen

Otillräckligt gjorts före remiss

Bristande kommunikation

Ej aktuell psyk – varför?

Bristande remiss

Allvarlig diagnos
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Bilaga 6. Operationella definitioner av måtten med kommentar kring deras reliabilitet
och validitet.
Mått [antal
/ månad]

Operationell definition

Totalt antal
remisser

Antal remisser som skickats
från en hälsocentral till den
psykiatriska mottagningen
Antal remisser som skickats
från en hälsocentral till den
psykiatriska mottagningen, och
där ärendet beslutats att accepteras (= övertas) för fortsatt
vård inom psykiatrin
Antal remisser som skickats
från en hälsocentral till den
psykiatriska mottagningen, och
där antingen:
a) Besvarats med ett remissvar med rekommendation om hur
fortsätta vården med
patienten inom primärvården
b) Besvarats med ett remissvar om att komplettera remissen
c) Besvarats med ett remissvar att patienten
inte bedöms aktuell för
vård inom psykiatrin
Antal avvisade remisser dividerat med totalt antal remisser

Antal accepterade remisser

Antal avvisade remisser

Andel avvisade remisser

Andel svar
bland de
avvisade
remisserna

Antal svar bland de avvisade
remisserna dividerat med antalet avvisade remisser

Tid från remiss till psykiatriska
insatser

Antalet dagar mellan datum då
remissen skrevs vid hälsocentralen till dess att psykiatriska
insatser inletts vid psykiatrin
för det remissen avsåg. I ett
fåtal fall har patienten efter
utredning vid psykiatrin avslu-

Reliabilitet

Validitet

Oavsett vem mäter samma

Måttet mäter det som är avsett att

mätning

mäta

Hög: i datasystem ”1”
eller ”0”.

Hög: antingen skickats
eller inte.

Hög: i datasystem ”1”
eller ”0”.

Hög: antingen accepterats eller inte.

Hög om avvisad eller
inte: i datasystem ”1”
eller ”0”.

Låg: en avvisad remiss
kan betyda flera olika
saker för berörd patient/behandlande vårdgivare – dvs a),b) eller
c).

Låg för när i tid – olika
användare anger
ibland olika tidpunkter
för när en remiss avvisades.

Hög: ett siffervärde där
täljare och nämnare
fås i datasystemet
Låg för när i tid enligt
ovan.
Låg: journalgranskningar har gjorts av
författaren som tolkat
data i journal. Inte
alltid uppenbart vad
som är svar på en remiss.
Låg: journalgranskningar har gjorts av
författaren enligt definitionerna till vänster.
I vissa patientärenden
svårvärderat om en
insats varit värdeskap40

Låg: då antalet avvisade
remisser (i täljaren) kan
betyda olika saker så blir
måttet påverkat av
detta.
Låg: det skickas alltid
remissvar på en avvisad
remiss. Om det är svar
med rekommendation
om fortsatt handläggning eller inte är ibland
svårtolkat.
Hög: Måttet mäter tiden
till den värdeskapande
aktiviteten för patienten
– psykiatrisk behandlingsinsats för sitt mående.

tats och skickats tillbaka till
inremitterande hälsocentral
utan att någon behandling påbörjats. Då har antalet dagar
räknats till dagen för återsändandet av patienten till inremittenten då patientöverföringen bedöms avslutad. Några
patienter har också sökt akut
vård och slutenvårdats till följd
av det de remitterades för. Då
har det antalet dagar som gått
mellan remiss till dess angivits.
Upplevelsen hos läkare och
personal i de psykosociala teamen kring tidsåtgången för att
skriva en remiss.

ande eller inte för patienten, men genomgående samma bedömningar då författaren
mätt samtliga.

Tid att bedöma remiss

Upplevelsen hos personal inom
remissgruppen vid psykiatrin
kring tidsåtgången för att bedöma en remiss.

Låg: En subjektiv upplevelse efterfrågas.

Upplevelse
att skriva
remiss

Upplevelsen hos läkare och
personal i de psykosociala teamen kring att skriva en remiss.

Låg: En subjektiv upplevelse efterfrågas.

Upplevelse
att bedöma
remiss

Upplevelsen hos personal inom
remissgruppen vid psykiatrin
kring att göra en remissbedömning.

Låg: En subjektiv upplevelse efterfrågas.

Kvalitet på
skrivna remisser

Upplevelsen hos personal inom
remissgruppen vid psykiatrin
kring kvaliteten hos en remiss.

Låg: En subjektiv upplevelse efterfrågas.

Tid att skriva
remiss

Låg: En subjektiv upplevelse efterfrågas.
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Låg: Vad som ingår i
tiden att skriva en remiss kan uppfattas subjektivt och därmed påverka måttet.
Låg: Vad som ingår i
tiden att bedöma en
remiss kan uppfattas
subjektivt och därmed
påverka måttet.
Låg: Vad som ingår i och
påverkar upplevelsen att
skriva en remiss kan
uppfattas subjektivt och
därmed påverka måttet.
Låg: Vad som ingår i och
påverkar upplevelsen att
bedöma en remiss kan
uppfattas subjektivt och
därmed påverka måttet.
Låg: Måttet är tänkt att
mäta den specifika kvaliteten hos en remiss
som oftast är en sammantagen värdering av
flera olika faktorer i
remissen. Också beroende av frågeställningen.

Bilaga 7. Frågeformulär kring remissmallen för läkare och psykosociala team.

Utvärderande mått kring första version av Remissmall för remisskrivande till Vuxenpsykiatrin
- Frågor markerade med * innebär jämförelse med remisser utan remissmall
1)

Hur är Din upplevelse kring att använda remissmallen?
(kryssa över det svarsalternativ som passar bäst)

Har patienten förifyllt delar av remissmallen?
 Ja
 Nej

Dina synpunkter/reflektioner:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2)

Hur går Ditt remisskrivande med hjälp av mallen?*

3)

Hur påverkas kvaliteten på Dina remisser av remissmallen? *

4)

Hur uppfattar Du designen på remissmallen (enkelt att fylla i, omfattning, utseende osv)?

5)

I vilken utsträckning hjälper remissmallen Dig att ringa in patientens behov och ställa rätt frågor?*

6)

Hur påverkas Ditt patientbemötande/-kontakt av att använda remissmallen?*

7)

Oväntade upplevelser med att använda remissmallen?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8)

Förbättringsförslag kring remissmallen (omfattning/detaljnivå, bortglömda saker, etc)?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9)

Saker kring remisshanteringen som inte remissmallen löser?
_____________________________________________________________________________________
Förslag på hur komma åt detta:
_____________________________________________________________________________________

Stort tack!
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Bilaga 8. Frågeformulär kring remissmallen för remissgruppen vid psykiatrin.

Utvärderande mått kring första version av Remissmall vid remisskrivande till
Vuxenpsykiatrin
– frågorna som är markerade med * innebär jämförelse med remisser utan remissmall
Version av remissmall
 Patienten förifyllt ”Mitt psykiska mående – bedömningsunderlag till hälsocentralen”
 Annan rubrik på remissmallen:________________________________________________
1)

Hur går Dina remissgranskningar/bedömningar när remissmallen använts?*
(kryssa över det svarsalternativ som passar bäst)

2)

När remissmallen använts blir det enklare att bedöma remissen.*

3)

I vilken utsträckning kommer rätt information med i remissen när remissmallen används?*

4)

Så här blev utfallet för remissen Du gjorde din bedömning/skattning på:
(markera med kryss i aktuell ruta)
 Remissen avvisades
 Remissen accepterades

5)

Oväntade upplevelser med att bedöma/granska remisser då remissmallen använts?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6)

Förbättringsförslag kring remisserna då remissmallen använts (omfattning/detaljnivå, bortglömda saker,
etc)?
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

7)

Saker kring remisshanteringen som inte remissmallen löser?
________________________________________________________________________
Förslag på hur komma åt detta:
_______________________________________________________________________
Stort tack!
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Bilaga 9. Intervjuguide till fokusgruppsintervju.

Frågor till intervju (enskilt eller i grupp) kring olika antaganden i vårt
förbättringsarbete med samverkan och remisser
Nedan i

orange ellips

följer olika antaganden/påståenden som jag misstänker kan ha påverkat

”Vilka antaganden om samverkan mellan primärvård och psykiatri förekommer vid försök att förbättra
samverkan kring remittering av patienter och vilken betydelse kan dessa antaganden ha?”

”Vilka antaganden om samverkan mellan primärvård och psykiatri förekommer vid försök att förbättra
samverkan kring remittering av patienter och vilken betydelse kan dessa antaganden ha?”

Olika bilder av problematiken med remisserna - samverkan

Verktyg i förbättringsarbetet

”Det är kommunikationen
mellan primärvård och psyk
som inte fungerar”

vårt arbete med remissmallen/samverkan mellan primärvård-psykiatri.
Antagandena misstänks kunna påverka vad och hur vi, våra verksamheter och respektive ledning
gjort/sagt respektive inte gjort och sagt. Dessa antaganden är absolut ingen sanning utan en möjlig

Reflektera kring påståendet utifrån:

”Remisserna är boven i
dramat”

 Min egen uppfattning

”Kunskapsbrist inom
primärvården är en del av
problematiken”

tolkning av olika händelser och situationer hos oss inom arbetsgruppen, liksom hos våra
kollegor/chefer och mellan primärvården och psykiatrin. Andra tolkningar är möjliga och välkomna!
Till höger om varje antagande finns olika frågor riktade till var och en som deltar vid

intervjun.
Vid intervjun diskuterar vi kring frågorna för att klargöra era uppfattningar kring tolkningarna och

Att sätta upp och prata om
mål med förbättringsarbetet
var onödigt då vi skulle ta
fram en remissmall

 Min upplevelse av
verksamheternas inställning
(primärvård, psykiatri)

förhoppningvis komma närmare den verklighet vi verkar i . För att fördjupa vår förståelse för olika

krafter som kan påverka oss och de berörda verksamheterna i detta och kommande
förändringsarbeten.

”Vilka antaganden om samverkan mellan primärvård och psykiatri förekommer vid försök att förbättra
samverkan kring remittering av patienter och vilken betydelse kan dessa antaganden ha?”

 Min upplevese av inställningen
hos deltagarna i arbetsgruppen

”Vilka antaganden om samverkan mellan primärvård och psykiatri förekommer vid försök att förbättra
samverkan kring remittering av patienter och vilken betydelse kan dessa antaganden ha?”

”Det råder en ojämlikhet
mellan primärvården och
psyk”

Reflektera kring påståendeba utifrån:
 Min egen uppfattning
 Min upplevese av inställningen hos
deltagarna i arbetsgruppen
 Min upplevelse av
verksamheternas inställning
(primärvård, psykiatri)

”Psykiatrins hantering av
remisser är oflexibel och
rigid”

”Vilka antaganden om samverkan mellan primärvård och psykiatri förekommer vid försök att förbättra
samverkan kring remittering av patienter och vilken betydelse kan dessa antaganden ha?”

Olika perspektiv på förbättringsarbetet

Verktyg i förbättringsarbetet

Styrning / ledning av förbättringsarbetet

Reflektera kring påståendet utifrån:

Reflektera kring påståendet utifrån:
Att mäta saker, titta på historiska
data/mönster, att testa oss fram
med remissmallen är slöseri med
tid och tillför lite
- Vi ska ta fram en remissmall

 Min egen uppfattning
 Min upplevese av inställningen
hos deltagarna i arbetsgruppen
 Min upplevelse av
verksamheternas inställning
(primärvård, psykiatri)

Fokus vid
förbättringsarbete
ligger på den egna
verksamheten,
processerna

 Min egen uppfattning
 Min upplevese av inställningen
hos deltagarna i arbetsgruppen

Patienterna kan inte hjälpa oss med
våra processer
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 Min upplevelse av
verksamheternas inställning
(primärvård, psykiatri)

Reflektera kring påståendet utifrån:
Ledningen från
primärvård och psykiatri
har löpande bidragit med:
- aktivit stöd
- att vi kunnat avsätta tid
till arbetet med
remissmallen

 Min egen uppfattning
 Min upplevese av inställningen
hos deltagarna i arbetsgruppen
 Min upplevelse av
verksamheternas inställning
(primärvård, psykiatri)

Bilaga 10. Skriftlig information kring samtycke om studien.

Inbjudan till fokusgruppsintervju
Varför?
Det finns idag kunskap som talar för att personers antaganden om hur saker hänger ihop och fungerar får betydelse för hur
dessa personer agerar vid förändringar.
Den aktuella studien syftar till att ta fram ny kunskap kring hur olika förbättringsverktyg påverkar de inblandades föreställningar och antaganden kring det som ska förändras/förbättras.
Förhoppningen är att denna kunskap kan bidra till ökad förståelse kring vad som gör förändringar inom sjukvården ännu
effektivare och mer framgångsrika.
Studien utförs som en del av examen våren 2018 inom masterprogrammet ”Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsaoch välfärd” vid Hälsohögskolan, Jönköping University för Karl Engström (”författaren”). Författarens handledare är Johan
Thor, Docent vid Jönköping Academy.

Hur?


Medverkan är helt frivillig och kan när som helst avbrytas genom att detta meddelas författaren – inga frågor kring ett sådant beslut kommer ställas



Det är endast personer ur förbättringsteamet som kommer närvara



Personerna träffas under cirka 30 minuter



Öppna frågor med eventuella följdfrågor kring ovanstående tema kommer ställas till deltagande personer



Svaren på frågorna kommer att spelas in



Det inspelade materialet kommer efter transkription (utskrivning på papper/i dator) raderas



Under tiden före utskrift kommer det inspelade materialet förvaras oåtkomligt för alla
utom författaren



Det kommer inte att gå att identifiera vem som sagt vad i det utskrivna materialet

När?
När författaren fått svar över vilka som kommer närvara bokas en tid som passar alla deltagare.

Har Du några frågor kring detta, hör av Dig till Karl Engström (författaren) karl.engstrom@lg.se alt 072-208 55 06


Jag väljer att delta

_________________
Ort och datum



Jag väljer att inte delta

_______________________/______________________
Namnunderskrift
/ Namnförtydligande
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Bilaga 11. Den förändrade planeringen av aktiviteter.
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Bilaga 12. Planeringen av och hypoteser vid PDSA 1.
Förändringsidé 1
= Remissmall

Göra, D-fas
= aktivitet utförd

Göra

= aktivitet påbörjad
= aktivitet ej utförd

Remisskrivande

= aktivitet har utgått
Utvalda testanvändare bland läkare
och i psykosocialt team
Remissmall används vid
remisskrivande

Remissgrupp granskar
remisser där remissmall
använts

Mätningar görs vid
remissmallsskrivande

Mätningar görs vid
granskning av
”remissmallsremisser”

Remissmall används
Observationer och mätningar samlas
upp av den som har övergripande
koll lokalt

inte vid remisskrivande

Sammanställning av mätningar och
observationer
Remissgrupp stoppar
PDSA 1 efter att 2-4
remisser med
remissmall använts

PROCESSEN
Testande läkare
och/eller PST

8/12: kl 10:30-12
11/12: kl 10:30-12
kl 13:00-14:30
13/12: kl 13-14:45

Preliminära förslag på datum för
reflektion i arbetsgruppen

Studera

Remissgrupp stoppar
PDSA 1 efter att 2-4
remisser med
remissmall använts

Remissmallen fylls
i för hand
Remissmall används
vid remisskrivande

Patientmöte

Ifylld remissmall
läggs till sekreterare
för:
 Scanning
 Skickas till VUP

Mätning: Ifyllande av
frågeformulär då
remissmall använts
Remissgrupp

Besöket behöver
också dokumenteras
på vanligt vis

Mätning: Ifyllande av
frågeformulär

Samlas upp av
remissgruppens
representant
Samlas upp av
arbetsgruppens
representater för HC
och PST

Psykiatri

Primärvård
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Meddela övriga i
arbetsgruppen

Bilaga 13. Orsaker till att remisser avvisades per månad.

Orsaker till avvisade remisser Södra HC
12

Otillräcklig information
För lindrigt sjuk

Frekvens på faktorer / månad

10

Fel diagnos
Felaktiga insatser
8

6

1
4

2

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1
2

1

1

1

1

1

1

1

Oct-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18

0

Apr-17

May-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17
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Orsaker till avvisade remisser Norra HC
12

Otillräcklig information

Frekvens på faktorer / månad

10

För lindrigt sjuk

Fel diagnos
5

Felaktiga insatser

8

6

1
2
4

1

1

1

1

4
1
2

2

1

1
2

1

1

1

Apr-17

May-17

Jun-17

1

1

1

Jan-18

Feb-18

0
Jul-17

Aug-17

Sep-17

Oct-17
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Nov-17

Dec-17

