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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Komplexa verksamheter måste fokusera på processerna, ett organisatoriskt 
helhetsperspektiv och lärande samt ha patienten i centrum för att säkra vårdkvaliteten. På Operations- 
och intensivvårdskliniken, Ryhov, har processarbete påbörjats men utvecklingspotential finns samt 
utrymme för tydligare rutiner gällande patientdelaktighet.  
 
 
Syfte: Förbättringsarbetets syfte var att identifiera och minska kvalitetsgap i verksamheten som 
påverkar patienten, genom att utveckla klinikens processledning och det organisatoriska lärandet. 
Studiens syfte var att beskriva medarbetarens uppfattning om processledningens koppling till 
vårdkvalitet, samt beskriva deras erfarenheter från processledningsutvecklingsarbetet.  
 
 
Metod: Förbättringsarbetet har i projektgruppsformat och med Nolans förbättringsmodell utvecklat 
det organisatoriska lärandet kring två pilotprocesser. Studien av förbättringsarbetet är kvalitativ och 
baseras på sex fokusgruppsintervjuer. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys med induktiv ansats. 
 
 
Resultat: Processledning kräver tillgång till förbättrings- och yrkeskompetens. Organisationen måste 
ge förutsättningar för en varaktighet där nyttan är tydlig och resurser är tillräckliga. Vårdkvaliteten ökar 
när organisationen arbetar strukturerat, personcentrerat och med patientsäkerhet som fokus. 
 
 
Slutsatser: Processledning kan ge organisationen förutsättningar att skapa kontinuerlig förbättring 
med fokus på organisatoriskt lärande och ökad vårdkvalitet för patienten. Organisationen måste arbeta 
aktivt för att göra detta till en integrerad och levande del av verksamheten.  
 
 
Nyckelord: förbättringsarbete, kvalitetsförbättring, operation- och intensivvårdsklinik, 
organisatoriskt lärande, processledning  



 
 

Summary 
 
Organisational learning to improve quality of care - Lessons learnt from developing 
process management at an operation and intensive care unit. 
 
Background: Complex organizations need to be patient centred, focus on processes, have holistic view 
and promote organizational learning to secure quality. Operation and intensive care unit, Ryhov, has 
potential to develop its Process Management (PM) and there is room for improved patient participation.  
 
Purpose: The purpose of the quality improvement project (QIP) was to identify and reduce quality gaps 
affecting patients, by develop PM and organizational learning. The purpose of the study was to describe 
co-workers’ understanding of the connection between PM and quality of care and describe their 
experiences from QIP.  
 
Methods: The QIP has developed organizational learning concerning two pilot processes by using 
Nolan’s model for improvement. The study of the QIP is qualitative, based on six focus group interviews. 
Qualitative content analysis was used to analyse the interviews.  
 
Results: PM demands access to improvement and professional knowledge. The organization need to 
create conditions for sustainability, make benefits obvious and ensure enough resources. Quality of care 
increases when the organization works structured and patient centred. 
 
Conclusions: PM creates conditions for continual improvements with focus on organizational learning 
and increased quality of care. The organization need to actively make PM an integral and living part. 
 
 
Keywords: Operation and intensive care unit, Organizational Learning, Process Management, Quality 
Improvement. 
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Förord  

Förbättringsarbetet har utförts på operations-och intensivvårdskliniken Ryhov, där författarna arbetar 

som biträdande verksamhetschef respektive intensivvårdssjuksköterska med ansvar för konfiguration 

och utveckling av klinikens patientdatasystem. Författarnas olika bakgrund och roller på kliniken bidrar 

till en bredare kompetens som möjliggör och berikar förbättringsarbetet och studien.  Beslutet att vara 

två ansvariga för förbättringsarbetet och studien togs i samråd med handledare och kursledning. En 

ansvars- och arbetsfördelningsbeskrivning lämnades till kursledningen vid början av projektet. 

Fördelningen av arbetet i förbättringsarbetet har gjorts så att båda författarna deltagit på alla möten och 

varit delaktiga i samma grad. De arbetsuppgifter som skiljts åt har varit att ena författaren tagit större 

ansvar när det gäller insamling av data, mätetal samt presentation av dessa medan den andra författaren 

har tagit större ansvar att planera tider för möten, sammankalla till dessa och skriva ned 

sammanfattning från mötena. Denna fördelning har gjorts då det varit mer naturligt att ta sig an dessa 

delar då de kan underlättas av de arbetsuppgifter som författarna har på kliniken. Vid studien av 

förbättringsarbetet har allt arbete gjorts tillsammans av författarna. För mer detaljer se metoddel.  

 

Upplägget av uppsatsen inspirerades av Standards for Quality Improvement for Reporting Excellence 

(SQUIRE 2.0) (Ogrinic et al., 2015).  Rubriker används enligt SQUIRE men författarna har valt att inte 

presentera texten under varje rubrik strikt enligt SQUIRE:s riktlinjer. Detta kan uppmärksammas vid 

presentationen av resultatet där vissa detaljer istället beskrivs i metod- och diskussionsavsnitten men 

även under diskussionsavsnittet där texten är uppdelad efter metod- och resultatdiskussion. 

 

 



1 
   

1. Inledning 

”Det var en gång en matthandlare, som upptäckte, att hans vackraste matta hade en stor knöl på 

mitten. Han trampade på knölen för att få den att försvinna – och det lyckades. Men knölen kom 

bara tillbaka igen precis bredvid. Han trampade igen på knölen, och åter igen försvann den – 

kortvarigt, till dess den dök upp ännu en gång på ett annat ställe. Gång på gång hoppade han upp 

och ner på knölen, medan han bannade och svor och bråkade med mattan i sin frustration över 

det hela. Fram till att han till slut lyfte ett hörn på mattan och en arg orm smet ut.” 

   (Senge, 1990/1999, s. 57. Egen översättning) 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, Svensk författningssamling [SFS] 2017:30) ska verksamheter 

inom hälso- och sjukvård bedriva systematiskt och fortlöpande arbete för att säkra kvalitet, 

patientsäkerhet, patienttillfredsställelse och kostnadseffektivitet. Att bedriva ett systematiskt 

förbättringsarbete är av stor vikt och grunden till en säker vård (Lindh & Gustafson, 2017). 

 

För att komplexa verksamheter, som hälso- och sjukvård, ska kunna säkra sin kvalitet krävs ett 

ledningssystem där fokus ligger på processerna och det kontinuerliga arbetet med att förbättra dessa. 

Ett ledningssystem ska omfatta verksamhetens alla delar och syftet är att det ska ge stöd till att planera, 

leda, utvärdera och förbättra verksamheten. Ett ledningssystem möjliggör ordning och reda i 

verksamheten så att händelser som kan leda till vårdskador kan identifieras och förebyggas. Det 

systematiska förbättringsarbete består bland annat av förbättring av processer och rutiner men även att 

försäkra att utformningen av dokumentationen av dessa är sådan att de som arbetar i verksamheten 

enkelt kan ta till sig det. Ledningssystemet ska innehålla de processer och rutiner som behövs för att 

verksamheten ska nå sina mål. Det är den unika verksamheten själv som definierar vilka just deras 

processer är (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [SOSFS], 2012). Syftet med detta är att med 

hjälp av att ställa olika krav på verksamheten skapa ordning och reda. De krav som ställs innebär 

enhetlighet, minskad byråkrati, fungerande processer, minskat underhåll och förenklat beslutsfattande 

(Lindh & Gustafson, 2017).  

 

Processledning är en modell för ledning och styrning, som ökar organisationens möjligheter till 

förändring och förbättring genom att arbeta med kontinuerlig kvalitetsförbättring utifrån ett 

organisatoriskt helhetsperspektiv, där patienten är i centrum för processerna (Hassan, 2017; Palmberg, 

2010). I komplexa verksamheter är det svårt att se helheten då ledningen oftast erhåller fragmenterade 

bilder av verksamheten vilket, enligt Rentzhog (1998), många gånger påverkar effektivitet och 

prestationsförmåga negativt samt skapar ökat behov av styrning och samordning. Beaktas inte helheten 

finns stor risk att en förändring lika väl kan leda till en försämring som till en förbättring för 

organisationen totalt sett (Batalden, Nelson, Gardent & Godfrey, 2007). För att skapa kompetens och 

kapacitet att förbättra ett helt hälsosystem krävs även ett intelligent ledarskap som sätter tydliga mål 

och syften och kommunicerar ut detta till alla nivåer i systemet; mikro, meso och makro. Detta utgör 

grunden för det fortsatta och kontinuerliga kvalitetsförbättringsarbetet där utvärdering, faktabaserade 

beslut och allas delaktighet är avgörande delar (Hassan, 2017). 

 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska vården även säkra patientens delaktighet i vården och 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) poängterar patientens delaktighet i just patientsäkerhetsarbetet. 

Det är viktigt att patienten är delaktig både i utformningen av processen men även i den egna vården. 

Patienten ska ha möjlighet att vara med och diskutera de behandlingsalternativ som finns (Hedman, 

2014). Erfarenheter från landsting som visat goda resultat i förbättringsarbete, har identifierat viktiga 

strategier på tre nivåer: den kliniska mikronivån, ledningens operativa mesonivå samt den högsta 

politiska ledningens strategiska makronivå och samverkan dessa emellan är en framgångsfaktor (Lindh 

& Gustafson, 2017). 
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1.1 Det lokala problemet 

 

Operations- och intensivvårdskliniken (OP/IVA) på länssjukhuset Ryhov, Jönköping, består av ca 340 

anställda fördelade på sju enheter. En stor del av klinikens verksamhet är inriktad på produktion. 

Produktionen består av vård till patienter, framställning av sterilt gods, administrering av 

operationsberättelser med mera. Sedan 2011 arbetar kliniken med ett kvalitetsledningssystem enligt 

standarden ISO 9001:2015 (Swedish Standard Institute [SIS], 2015) i syfte att kvalitetssäkra den vård 

som levereras, där krav ställs på processfokusering (Cronemyr & Danielsson, 2013). Processledningens 

fulla potential nyttjas inte optimalt i den organisation som finns idag. Verksamhetens processer är 

definierade och visionen för vad verksamheten vill med processarbetet är tydlig. Verksamheten har 

arbetsrutiner för att säkerställa patientsäkerheten men har inte någon tydlig rutin för uppföljning, 

utvärdering och analys av följsamheten av dessa rutiner (Operations- och intensivvårdskliniken Ryhov, 

2017). En sammanställning över klinikens identifierade processer under våren 2017 (Bilaga 1 och 2), 

visade att det saknas tydligt definierade och uttalade syften och mål för flertalet processer. Vid en extern 

revision 2016 (Intertek, 2016) uppmärksammades att det saknas fastställda och dokumenterade resultat 

som varje process ska generera såsom bevisande dokumentation om processerna utförs som planerat, 

vem som ska driva processen, hur den ska drivas och vad den ska uppnå. Utöver detta saknas 

gemensamma dokumentationsmallar som är kvalitetssäkrade enligt ISO standard (Intertek, 2016). Då 

det inte finns en uttalad arbetsmetod och struktur på kliniken för hur processledning ska bedrivas, 

noteras att processerna är beskrivna på olika sätt, med olika definitioner och med olika styrning. Dessa 

brister i processledningen försvårar klinikens kvalitetssäkringsarbete, försämrar dess möjligheter till att 

planera, leda, utvärdera och förbättra verksamheten på ett optimalt sätt. Det finns därmed en risk för 

försämrade slutresultat och därmed en försämrad vårdkvalitet för patienten (SOSFS, 2012).  

 

I verksamhetens mål, vision och kvalitetspolicy beskrivs patientmedverkan som en förutsättning för att 

uppnå den bästa vården där dem vi är till för talar väl om oss och vill återkomma till oss om behov 

uppstår (Operations- och intensivvårdskliniken Ryhov, 2017). Det saknas idag en tydlig, dokumenterad 

arbetsmetod för hur patienten ska göras delaktig. Att verksamheten inte har ett tydligt upplägg för hur 

patientens delaktighet ska säkras och hur information om vad som är värdeskapande för patienten 

inhämtas leder till mål satta av verksamheten utifrån antaganden om vad som är värdeskapande för 

patienten. Risk finns att dessa baseras på felaktiga antaganden och att verksamheten inte strävar efter 

de mål som är viktigast för patienterna. 

 

Utifrån det stöd litteraturen visar på med nyttan av en tydlig och strukturerad processledning och de 

förbättringsmöjligheter som finns i verksamhetens processledning, är målet för förbättringsarbetet att 

skapa en verksamhet som tillsammans med ledningen och medarbetarna arbetar metodiskt, medvetet 

och baserat på fakta, för att nå en högre vårdkvalitet för patienten och verka för ett organisatoriskt 

lärande.  
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2. Bakgrund 

2.1 Aktuellt kunskapsläge 

 

Nedan beskrivs en allmän innebörd av processledning och dess inverkan på olika nivåer inom hälso- 

och sjukvården. Ökad personcentrering är både en effekt och förutsättning för att uppnå vårdkvalitet 

och beskrivs därför mer utförligt. Därefter presenteras en kort beskrivning av den teori som ligger till 

grund för förbättringsarbetet.  
 

2.1.1 Mikro-, meso- och makrosystem  
 

Hälso- och sjukvårdssystemet kan delas in i olika nivåer. På varje nivå kan insatser göras för att skapa 

förutsättningar för kvalitet till patienten, som befinner sig i mikrosystemet (Figur 1). Mikrosystemet är 

hälso- och sjukvårdsorganisationens minsta byggsten och är den nivå där patienter, anhöriga och hälso- 

och sjukvårdsteamet möts. Patienten är central och det är här som kvalitet skapas och kostnader 

uppstår. Mikrosystemet inkluderar stödfunktioner, processer, teknik och återkommande mönster för 

beteende, resultat och information. På mesonivå finns ledningen som representeras av större 

verksamheter i organisationen och som bidrar till vården av patienterna. Dessa verksamheter kan vara 

andra kliniker, processer, stödenheter och nödvändiga mellannivå-strukturer som till exempel specifika 

vårdprogram. Mesosystemet jobbar med flödet för patienter som passerar många mikrosystem. Det är 

nödvändigt att organisera detta om patienten ska kunna erhålla rätt vård på rätt plats i rätt tid. På 

makronivå finns den politiska ledningen och myndigheter. Här skapas mål, vision, strategier, 

värderingar, guidelines och finansiering för hela organisationen. I de mest välfungerande 

makrosystemen ger ledarna förutsättningar för meso- och mikrosystemen att utveckla och förbättra 

vården (Batalden, Nelson, Gardent & Godfrey, 2007). 

 

 

Figur 1. Strukturell bild över förhållandet mellan mikro-, meso- och makrosystem. 
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2.1.2 Processledning 

En process kan definieras som ”en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för 

en kund” (Rentzhog, 1998, s. 30). Grunden i kedjan av aktiviteter är densamma medan det på detaljnivå 

kan skilja sig åt. Det som påverkas i en process kan vara både en patient, en produkt eller en idé. Syftet 

med en process är att med så få resurser som möjligt, i form av information, energi eller arbetstid, 

tillfredsställa kunderna (Bergman & Klefsjö, 2012; Rentzhog, 1998).  

Organisationer inom hälso- och sjukvården är, som tidigare nämnts, komplexa. De består av många 

mikrosystem som behöver koordineras för att dessa ska kunna samverka med varandra och skapa värde 

för patienten. Koordineringen ligger på mesosystemnivå, och det är här som värdet i patientförloppet 

skapas (Lindh & Gustafson, 2017). Processledning innebär att det skapas drivkrafter att ständigt 

förbättra och skapa förståelse för verksamheten vilket förbättrar organisationens samtliga processer och 

skapar effektivitet och hållbarhet (Rentzhog, 1998). Vid en framgångsrik processledning finns rutiner 

för utvärdering av processen som belyser trender och måluppfyllelse och därmed skapas möjligheter att 

förebygga vårdskador. När verksamhetens kunskap om systemet och dess helhet ökar, ökar 

förutsättningar att förbättra arbetsmetoderna och vårdkvaliteten (Lindh & Gustafson, 2017). Den ökade 

kunskapen skapar även möjligheter att analysera systemets variationer. Oönskade variationer, där 

orsaken kan grunda sig på omotiverade skillnader i medicinsk behandling, kan på så sätt identifieras, 

åtgärdas och förbättra vården för patienten (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2005). Rentzhog 

(1998) beskriver sex nyckelområden för hur framgångsrik processledning uppnås: 

1. Skapa en gemensam vision för vad organisationen vill åstadkomma med processarbetet 

2. Definiera organisationens kärnprocesser 

3. Organisera processledning 

Infrastruktur i form av processägare, processteam/förbättringsteam och andra roller har visat 

sig värdefullt.  

4. Skapa nödvändig förståelse för processerna 

Det är viktigt att kartlägga och dokumentera processer för att utveckla kunskap som är 

nödvändig för att styra dem och identifiera vilka som är intressenterna. 

5. Analysera, förbättra och ”redesigna” processerna 

Bestäm mätpunkter och utför mätningar regelbundet samt utvärdera och agera på dessa. 

6. Få processynsättet att genomsyra hela organisationen 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Rentzhog, 1998) 

Vid en jämförelse av dessa sex nyckelområden och klinikens pågående processledning bedöms kliniken 

arbeta utifrån de två första nyckelområdena men utrymme finns att utveckla och arbeta vidare med 

övriga steg för att fullt ut uppnå vinsterna med processledning som Rentzhog (1998) beskriver. Finns 

inte tydligt mål och syfte för en process leder det till svårigheter att utvärdera om målet uppnåtts. Fokus 

på organisationens kärnprocesser (det vill säga de processer som utgör och berättigar verksamhetens 

existens), bidrar till att övergripande visioner, strategier och mål tydligare identifieras. Att tydliggöra 

processerna bidrar till att förbättra det tvärprofessionella samarbetet och skapa bättre förståelse mellan 

olika avdelningar. Även patientfokuseringen kan förbättras med hjälp av processförståelse (Rentzhog, 

1998). Förbättringar kan absolut utföras utan att organisationen jobbar processfokuserat men en 

anledning till att förbättringar många gånger inte ger bestående eller omfattande effekt är att 

organisationen använder sig av processer som inte är uppdaterade och utformade efter hur patientens 

flöde ser ut, vilket är av vikt då de påverkar organisationens resultat (Harrington, 1991 & Rentzhog, 

1998). Vid felaktig utformning av processer ökar dessutom riskerna för att göra misstag som kan leda 

till vårdskada (Lindh & Gustafson, 2017).  
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Fördelar med processledning 

Det har visat sig finnas få studier som visar på tydliga resultat, negativa eller positiva, av implementerad 

processledning. Orsaker givna, vid implementering av liknande kvalitetsstrukturer, är bland annat de 

metodologiska svårigheterna det innebär att mäta effekten samt att kunna koppla detta till de komplexa, 

långsiktiga och föränderliga interventionerna som dessutom implementeras i komplexa och 

föränderliga hälsosystem (Øvretveit & Gustafson, 2002; Thor, 2007). Det finns identifierade fördelar 

som processledning medför till en verksamhet.  Flera av dessa exempel hämtas från produktionsföretag 

av olika sort, där dock inte sjukvård är definierad, men lärdomar kan ändå tas tillvara från denna 

erfarenhet. De fördelar som har påvisats är betydligt högre produktivitet och effektivitet med stora 

ekonomiska vinster men även förbättrad kundtillfredsställelse och positiva förändringar i 

medarbetarnas attityd till arbetet (Rentzhog, 1998). Det går även att se en minskning av variationer 

inom processerna och ökad processkontroll som bidrar till minskade kostnader och förbättrad kvalitet 

på servicen (Ding, 2015). Bergman och Klefsjö (2012) påvisar också möjligheterna till förbättring och 

ökad patienttillfredsställelse genom att studera och förstå variationerna i det resultat som en process 

producerar. I en artikel av Hess (2009) påvisas minskning av MRSA bland patienter efter det att man 

implementerat processledning på en specifik process i en verksamhet. Ett företag som tidigare jobbat 

mer problemfokuserat och där projektgrupper satts in för att åtgärda vissa specifika problem, beskriver 

övergången till processledning så här:  

”Vi hade plockat den lågt hängande frukten och behövde djupare insikt i processerna 

för att komma åt resten av frukten” (Rentzhog, 1998, s. 14). 

Trots att de enskilda problemen åtgärdats så uppnåddes aldrig den nivå på resultat som företaget 

önskade. Insikten kom då att för att uppnå det målet måste hela verksamheten och processerna i stort 

ses över istället för att göra punktinsatser, det vill säga plocka den lågt hängande frukten (Rentzhog, 

1998). Från ett sjukhus i USA ges ett liknande exempel. De förbättringsåtgärder som gjorts där var mer 

i projektform och man såg att även om resultaten blivit bra så hade det varit svårt att få förändringarna 

långlivade. Där insåg chefen till slut att för att kunna uppnå fundamentala förändringar i 

organisationens anpassningsförmåga och förmåga att kontinuerligt förbättra verksamheten, så måste 

ett helt nytt arbetssätt till där helheten och processerna utifrån patientens synvinkel sågs över (Batalden, 

Nelson, Gardent & Marjorie, 2007). Enligt Palmberg (2009) bidrar implementerad processledning i en 

organisation, att de anställda får en ökad förståelse för strategier och kundernas behov. Det sker en 

effektivisering av arbetsrutiner vilket minskar kostnaderna och ger ett mer effektivt nyttjande av de 

anställda. Det underlättar för organisationen att driva förbättringsarbeten och ger en tydligare 

ekonomisk styrning. Medarbetarna mår bättre av att bli involverade men riskerar också stress på grund 

av ett större ansvarstagande. Med processledningsarbete ökar organisationens möjligheter till 

förändring och förbättring (Palmberg, 2009).  

 

Nackdelar med processledning 

Att övergå till processledning innebär dock inte automatiskt förbättringar. Det finns erfarenheter där 

medarbetare inte upplevt insatserna som mödan värd och där det heller inte gick att påvisa ökad 

produktivitet för verksamheten. Här noterades att fokus låg på struktur och kartläggning av processer, 

där mål och mätetal blev ett mål istället för ett medel. Efter att fokus riktades mot processernas syfte, 

formulering av tydliga mål, försäkran att alla processer strävade åt samma håll, så kunde man även i 

verksamheten se stora vinster med processledning (Rentzhog, 1998).  

 

Att implementera processledning innebär således ett omfattande förändringsarbete där fokus ligger på 

att utveckla förståelse för de olika behov som ska tillgodoses och de angreppssätt som krävs av en 

organisation för att kunna arbeta optimalt. Därefter måste den enskilda organisationen utveckla lämplig 

arbetsmetod och agerande för processledningsarbetet (Rentzhog, 1998).  Lärdomar från att leda 

organisatoriska förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvård har visat på vikten av att utse facilitatorer. 

Deras uppgift är att ansvara för att leda och försäkra att förbättringsarbetet genomförs. De kan, genom 
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att använda sina specialkompetenser och omfattande erfarenheter av förbättringsarbeten, sprida sina 

kunskaper över hela organisationen med ett lärande förhållningssätt (Thor et al., 2004).  

 

2.1.3 Personcentrerad vård 

Patientens delaktighet i vården och patientsäkerhetsarbetet är något som hälso- och sjukvården enligt 

lag är ålagd att säkra (SFS 2010:659; SFS 2014:821). Personcentrerad vård innebär att patienten är 

delaktig både i utformningen av vårdprocessen och i den egna vården. I den traditionella vården är ofta 

patienten en passiv mottagare där hälso- och sjukvårdspersonal hellre ser till patientens behov än till 

patientens resurser. Patienten är oftast proffs i sin roll och har bäst kunskap om sin sjukdom och hur 

den ska hanteras. Ett personcentrerat förhållningssätt är att lyssna till patientens egen berättelse 

(Ekman, Norberg & Swedberg, 2014; Hedman, 2014). Patientens vårdkvalitet kan förbättras när det 

skapas möjlighet till delaktighet genom en struktur med dokumentation och utbildningsstöd till den 

involverade personalen. Gapet mellan forskningsresultat, vetenskaplig evidens, kliniska riktlinjer och 

hur denna kunskap sedan används i praktiken behöver också en struktur eller modell för att kunskapen 

ska kunna förmedlas och vara tillgänglig. Studier visar att det krävs en styrning och ett ramverk för hela 

hälso- och sjukvårdsprocessen för att främja och utmana det professionella utförandet (Schwarzbach, 

Hasenberg, Linke, Kienle, Post & Ronellenfitsch, 2011; Papakonstantinou, Poulymenopoulou, 

Malamateniou, & Vassilacopoulos, 2011; Cochrane et al. 2007). Batalden och Stoltz (1993) menar att 

förståelsen för vad som utgör och hur patienter upplever kvalitet är avgörande för att kunna göra 

förändringar som verkligen innebär en förbättring för patienten. Att lyfta fram patientens perspektiv är 

även nödvändigt för att få en heltäckande bild av vilka vårdskador som finns. Vårdskador kan till och 

med vara en direkt konsekvens om inte patient och närstående görs delaktiga i vården (Lindh & 

Gustafson, 2017).  
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2.2 Rationale 

2.2.1 En lärande organisation 

”All förbättring är en förändring men all förändring är inte en förbättring” (Batalden & Davidoff, 2007, 

s. 2. Egen översättning). Att skapa en lärande organisation är en förutsättning för att kontinuerligt 

kunna kvalitetsförbättra (Lindh & Gustafson, 2017). Batalden och Davidoff (2007) definierar 

kvalitetsförbättring som en gemensam och oupphörlig ansträngning att göra förändringar som leder till 

bättre patientresultat (hälsa), bättre systemprestationer (vård) och bättre professionell utveckling 

(lärande) (Figur 2). För att kontinuerligt kunna förbättra en organisation inom hälso- och sjukvård krävs 

yrkeskompetens men även utvecklande av ny kunskap, kunskap om kontexten, om variation, hur 

resultatet av förändringen ska mätas, skapande av ett ledarskap som främjar meningsfullhet och 

organisatoriskt lärande, kunskap att använda verktyg och metoder för förbättring och kunskap om den 

mänskliga sidan av förändring samt användandet av systematiska strategier för att omsätta kunskapen 

till processerna i det dagliga arbetet (Batalden & Davidoff, 2007; Batalden & Stoltz, 1993; Langley et al., 

2009). Det är dessa delar som Batalden och Stoltz (1993) menar utgör ramverket för kontinuerlig 

förbättring av hälso- och sjukvård (Figur 3). En viktig del i kunskapsgenererandet handlar om att istället 

för att anta vad patienterna värderar som viktigt, faktiskt ta reda på vad som utgör värde för dem. En 

avgörande faktor för att uppnå patientsäkerhet är verksamhetens förmåga att arbeta resilient. En 

resilient organisation är en organisation som genom att kunna anpassa sig till förväntade och oväntade 

situationer och förutsättningar ändå kan säkra att arbetet utförs som det var tänkt. Denna förmåga 

behöver finnas på alla nivåer (mikro, meso och makro) i organisationen. För att kunna uppnå detta är 

det nödvändigt att lära av erfarenheter och att ha kunskap om hur människor fungerar och systemet 

presterar (Lindh & Gustafson, 2017).  

 

En lärande organisation integrerar lärandet i det praktiska arbetet hos medarbetarna i de olika 

arbetssituationerna. Två typer av lärande kan urskiljas. Adaptivt eller reproduktivt lärande har fokus på 

specifika uppgifter, problem eller metodbeskrivningar för olika arbetsuppgifter. Här finns ett behov av 

en beredskap att kunna hantera frekvent uppkomna situationer. Den andra typen av lärande som kallas 

Figur 2. Kvalitetsförbättringens tre mål 

som kan uppnås genom gemensamma och 

oupphörliga ansträngningar för 

förändring (Batalden & Davidoff, 2007).  

 

Figur 3. Komponenterna av professionell kunskap och 

förbättringskunskap med kopplingen som utgör 

förutsättning för kontinuerlig förbättring (Batalden & 

Stoltz, 1993).  
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innovativt eller utvecklande uppkommer då medarbetare börjar ifrågasätta arbetssätt och lösningar på 

uppgifter och sedan vill utveckla nya möjligheter att hantera de krav och komplexa problem som uppstår 

i arbetet (Ellström, Ekholm & Ellström, 2007). Det finns en tendens att både individer såväl som 

organisationer fastnar i det adaptiva sättet att lära.  Det finns fem möjliga faktorer som påverkar en 

organisations främjande eller begränsande av arbetsplatsinlärning; uppgiftens potential för lärande, 

möjlighet till feedback, utvärdering och reflektion, formalisering av arbetsprocessen, medarbetarnas 

delaktighet av att hantera problem och utveckla arbetsprocesser och utbildningsresurser (Ellström, 

2001).  

 

I en lärande organisation där det skapas en möjliggörande lärandemiljö krävs det en balans och en 

samverkan mellan befintliga rutiner och standardiserade arbetsuppgifter och en möjlighet till utveckling 

och innovativt tänkande. En möjliggörande lärandemiljö är resultatet av ett dynamiskt samspel mellan 

kundens efterfrågan, arbetets innehåll, medarbetarnas utbildningsbakgrund, deras uppgiftsorientering, 

stödet från ledningen och deras beredskap för lärande (Ellström, Ekholm & Ellström, 2007). En 

avgörande faktor för att skapa lärandemiljö är till vilken grad organisationens kultur tillåter och 

uppmuntrar ifrågasättande och kritiskt granskande från dess arbetstagare. Det är även viktigt med 

bland annat öppenhet, tillit och tolerans vad gäller oliktänkande (Ellström, 2010). För att stödja 

medarbetarnas lärande på arbetsplatsen kan det vara av vikt att initiera ledarskapsutbildning med fokus 

på att organisera och leda en lärande organisation (Ellström, Ekholm & Ellström, 2007). En lärande 

organisation har kapacitet att främja medarbetarnas lärande och omvandla kunskapen till en 

kontinuerlig förnyelse av organisationen (Ellström, 2010). 

 

Helhetssyn 

En allt vanligare orsak till att patienter skadas är brister i samordning av vården, vilket är ett resultat av 

att sjukvården utvecklar en allt mer fragmenterad organisation (Lindh & Gustafson, 2017). För att 

överbrygga detta är en viktig del att frångå den traditionella synen på att organisationen består av en 

mängd avdelningar och istället fokusera på flödet och processerna sett ur patientens synvinkel. 

Förändringar som syftar till att förbättra själva avdelningen misslyckas ofta med att förbättra systemet 

i stort (Batalden & Stoltz, 1993). Kunskap och lärande måste ske utifrån ett helhetsperspektiv. En viktig 

del av systemtänkandet är förståelsen för att om man förändrar någon del av systemet så ger det 

konsekvenser någon annanstans, helheten förändras. Denna koppling mellan delarna och helheten gör 

att det många gånger är svårt att överblicka konsekvenserna av de förändringar som görs i ett system 

(Rollenhagen, 2013). Brist på systemkunskap kan leda till att problem endast flyttas ut ur ens perspektiv 

och någon annan får ärva det. Senge (1990/1999) gestaltar bristen på systemkunskap genom berättelsen 

om matthandlaren och ormen som återgavs i inledningen. Att liknande förändringar ofta får fortsätta 

inom organisationer beror på att de som genomför dem, sällan är samma personer som ärver problemet 

(Langley et al., 2009). 

 

Sammanfattning av bakgrund 

Verksamheter inom hälso- och sjukvård är ålagda att bedriva ett systematiskt arbete för att säkra 

kvalitet, patientsäkerhet, patienttillfredsställelse och kostnadseffektivitet (SFS 2017:30). För att kunna 

göra förbättringar krävs att en stor mängd kunskap finns i form av ren ämneskunskap, 

förbättringskunskap, kunskap om den mänskliga naturen med mera men även att ny kunskap ständigt 

inhämtas och att organisationen har förmåga att omsätta denna kunskap till praktiken (Batalden & 

Davidoff, 2007; Batalden & Stolz, 1993; Langley et al., 2009). Kunskapen om vad som innebär kvalitet 

för patienten är utöver ovanstående kunskap avgörande för att kunna genomföra förändringar som 

innebär förbättringar för patienten (Batalden & Stoltz, 1993). Hälso- och sjukvården är ett komplext 

system som består av en mängd mikrosystem. För att dessa tillsammans ska kunna skapa ett så bra 

resultat för patienten som möjligt krävs en koordinering och helhetssyn över systemet på meso- och 
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makronivå, där fokus ligger på processerna som ska vara utformade med patienten i centrum (Lindh & 

Gustafson, 2017, Rentzhog, 1998 

Studier visar på att implementering av processledning kan ge tydliga positiva resultat framförallt i 

verksamheter som olika produktionsföretag (Ding, 2015; Rentzhog, 1998). I komplexa verksamheter är 

det svårare att hitta entydiga och snabba resultat som tydligt kan kopplas mot en implementerad 

processledning (Øvretveit & Gustafson, 2002; Thor, 2007). Studier har visat på exempel där en 

implementering av processledning inte resulterat i förbättringar och där kunde det ses att medarbetarna 

inte upplevde insatserna som mödan värd (Rentzhog, 1998). Medarbetares uppfattning om 

processledning är en viktig faktor för att kunna uppnå en framgångsrik implementering. Trots detta har 

det visat sig vara svårt att hitta studier som fokuserar på hur medarbetarna uppfattar nyttan med 

processledning samt dess koppling till vårdkvalitet. Här kan denna studie bidra med nya insikter.   
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3. Syfte 

3.1 Syfte med förbättringsarbetet 

Syftet med förbättringsarbetet var att identifiera och minska kvalitetsgap i verksamheten, som påverkar 

patientens vårdkvalitet, genom att utveckla klinikens processledning och det organisatoriska lärandet.  

Målet med förbättringsarbetet var att till mars 2018, på mikronivå, mätbart förbättra minst en av 

klinikens kärnprocesser med utgångspunkt från utvecklingen av klinikens processledning på mesonivå. 

Förbättringsarbetet på mesonivå ska: 

1. Öka klinikens mognadsgrad vad gäller processledning, genom att uppfylla fem av sex 

grundläggande nyckelområden (Bergman & Klefsjö, 2012; Rentzhog, 1998), för en framgångsrik 

processledning. Vid baseline var två av sex nyckelområden uppfyllda. 

2. Definiera vilken fakta som krävs för att erhålla nödvändig kunskap om en process. 

3. Öka det organisatoriska lärandet kring två av klinikens processer. 

4. Leda till identifiering av gap inom processerna och utveckla en plan för förbättringsarbete. 

5. Leda till att minst ett förbättringsarbete på mikronivå ska genomföras utifrån Nolans 

förbättringsmodell med Plan-Do-Study-Act [PDSA]-hjulet (Langley et al., 2009) för att 

synliggöra hur processledning i förlängningen skapar värde för patienten.  

De processer som står i fokus för det organisatoriska lärandet i förbättringsarbetet är: 

• Vårda planerade (elektiva) inneliggande patienter under operation (peroperativt)(OP-

processen).  

• Processen för inköp av medicinteknisk utrustning (MTU-processen).  

 

3.2 Syftet med studien av förbättringsarbetet 

Beskriva medarbetarens uppfattning om processledning på mesonivå och dess koppling till högre 

vårdkvalitet för patienten samt beskriva deras lärdomar från processledningsutvecklingsarbete. 

Med medarbetare avser vi i denna studie de medarbetare som deltagit aktivt i det förbättringsarbete 

som beskrivs i uppsatsen.  

3.2.1 Frågeställning 

Hur uppfattar medarbetarna att processledning på mesonivå är kopplat till högre vårdkvalitet på 

mikronivå? 

• Hur uppfattar medarbetare processledning? 

• Hur uppfattar medarbetare processledningens koppling till vårdkvalitet? 

• Vilka lärdomar, utmaningar och möjligheter uppfattar medarbetarna har framkommit i arbetet 

med processledning? 
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4. Material och metod 

4.1 Kontext för förbättringsarbete och studie 

Länssjukhuset Ryhov utgör tillsammans med länsdelssjukhusen Höglandsjukhuset i Eksjö och 

sjukhuset i Värnamo, Region Jönköpings läns tre sjukhus. Ryhov har ett upptagningsområde på 147 000 

samtidigt som det för flera medicinska områden som onkologi, barnsjukvård, hjärtsjukvård och 

infektionssjukvård har hela länet, 356 000, som upptagningsområde (Region Jönköpings län [RJL], 

2018). 

 

Ryhov består av drygt 20 kliniker, 500 vårdplatser och har 3300 anställda (RJL, 2017). Operations- och 

intensivvårdskliniken (OP/IVA) har 340 anställda medarbetare fördelade på sju enheter – 

operationsenheten för inneliggande, dagkirurgiska enheten, intensivvårdsenheten, 

uppvakningsenheten, steriltekniska enheten, smärtenheten samt administrativa enheten. Operation 

består av inneliggande- och dagkirurgienheten fördelat på 18 stycken operationssalar. 

Uppvakningsenheten för inneliggande patienter har 15 platser, uppvakningsavdelning för dagkirurgi 

har 17 sängplatser och 5 fåtöljplatser och barnuppvaksavdelning har 13 sängplatser. 

Intensivvårdsenheten har sju patientrum. 

 

Med hjälp av 5P-modellen (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007) samt kompletteringen med ett sjätte P – 

Passion (Andersson Gäre, muntlig presentation 2015-08-27), följer en mer detaljerad beskrivning av 

Operation- och intensivvårdskliniken på Ryhov.  

 

4.1.1 Purpose (syfte och mål) 

OP/IVA’s övergripande mål är att tillsammans erbjuda den bästa möjliga vården för patienter före, 

under och efter operation (perioperativt) samt för patienter i behov av intensivvård och patienter med 

smärtproblematik. Klinikens kvalitetspolicy lyder: ”På operations- och intensivvårdskliniken, Ryhov, 

arbetar vi för att ständigt förbättra och kvalitetssäkra vår verksamhet. Vi vill att de vi är till för talar väl 

om oss, känner förtroende och återkommer till oss om behov uppstår.” Denna policy ligger till grund för 

det arbete som utförs på kliniken (Operations- och intensivvårdskliniken Ryhov, 2017).  

 

4.1.2 Patients (patienter) 

Varje år utförs ca 10 000 operationer (ca 220 operationer/vecka) och varje år vårdas ca 500 

intensivvårdspatienter med en medelvårdtidslängd på nära 3 dygn (Svenska Intensivvårdsregistret 

[SIR], 2017). De vanligaste operationerna är cancerkirurgi (inom urologi, mage och tarm samt bröst), 

allmän ortopedi och kärlkirurgi. Verksamheten är uppdelad för patienter med dagkirurgiska ingrepp, 

akuta ingrepp och patienter som är planerade och inneliggande på vårdavdelning. På 

intensivvårdskliniken vårdas barn och äldre med svikt av vitala funktioner på grund av exempelvis 

trauma, försämring av tidigare kroniska sjukdomar eller akuta sjukdomar. Patientmedverkan i klinikens 

processer varierar. I intensivvårdsprocessen inbjuds alla patienter som har en vårdtid längre än 72 

timmar till ett samtal med en särskild utsedd grupp för att få prata om sina upplevelser och ge feedback. 

Denna information används senare för att anpassa intensivvården mer utefter patientens behov och 

önskan. På dagkirurgiska avdelningen används enkäter, telefonuppföljning, en extern hemsida och 

möten med patientgrupper för uppföljning och utvärdering av vården. Uppvakningsavdelningen och 

smärtenheten använder också patientenkäter för utvärdering av verksamheten. Andra processer har 

inte lika uttalat och strukturerat arbetssätt för att fånga upp patientens åsikter och medverkan. Där 

behöver patientens delaktighet uppmärksammas och rutiner skapas för att säkerställa densamma. 
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4.1.3 Professionals (medarbetare/personer) 

Professionerna som är representerade på kliniken är narkosläkare, smärtläkare, sjuksköterskor inom 

operation, intensivvård och anestesi, undersköterskor, steriltekniker, administratörer och chefer. 

Klinikledningen beslutar i övergripande, strategiska frågor och på varje enskild enhet beslutar 

medicinsk ledningsansvarig läkare (MLA) och vårdenhetschefer i verksamhetsnära frågor. 

 

4.1.4 Processes (processer) 

OP/IVA på Ryhov arbetar sen tidigare processinriktat. De huvudprocesser som verksamheten har 

identifierat idag och som skapar värde för patienten är operations- och behandlingsprocessen, 

intensivvårdsprocessen, dagkirurgiska processen och smärtbehandlingsprocessen. Utöver detta finns 

stödprocesser i form av steriltekniska enheten, vårdadministration samt processen för medicinteknisk 

utrustning. De processer som finns idag är starkt kopplade till de olika avdelningarna och är inte 

definierade och utformade utifrån patientens processflöde. Det saknas även tydligt fastställda mål och 

önskade resultat för flera av processerna (Bilaga 2). OP/IVA är beroende av att hela tiden ha en 

fungerande samverkan med opererande kliniker, samarbetspartners och externa intressenter för att 

vården av patienter, flöde, patientsäkerhet, effektivitet och kvalitet ska fungera optimalt. 

 

4.1.5 Patterns (mönster/prestationer) 

Klinikens verksamhet pågår dygnet runt men med endast akuta operationer kvällar, nätter och helger. 

Under sommaren och storhelger är den planerade operationsverksamheten neddragen. Utöver dagliga 

planerade operationer samt vård av intensivvårdspatienter är kliniken en resurs för övriga sjukhuset 

dygnet runt vid traumalarm, hjärtlarm och bedömningar av svårt sjuka patienter ute på avdelningarna. 

Kliniken bistår även övriga kliniker med support i form av epiduraler, centrala venkateter-inläggningar 

(CVK) och perifera venkateter-inläggningar (PVK), anestesi vid medicinska behandlingar på röntgen, 

psykiatrin och medicin, transporter av svårt sjuka patienter till andra sjukhus med mera. För att skapa 

en balans mellan tillgång och efterfrågan av klinikens resurser och kompetens krävs att ledningen på 

kliniken har en god kommunikation med övriga kliniker, gör ständiga omvärldsanalyser, riskinventerar 

inför förändringar, har goda resurser och rutiner för att planera, utvärdera, leda och förbättra 

verksamheten.  

 

Verksamheten bedriver en högspecialiserad vård vilket kräver tydliga rutiner och arbets-, funktions- och 

befattningsbeskrivningar för att säkerställa en god kvalitet och patientsäkerhet. Det kräver även en 

noggrann och strukturerad rekryteringsprocess och inskolningstiden för samtliga yrkeskategorier är 

lång för att säkerställa tillräcklig kompetens. Det är därför viktigt med framförhållning inför kommande 

rekryteringsbehov, inskolningsplaner och främjande av en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och 

vill vara kvar på kliniken.  Det sker ständiga förändringar i verksamheten vilket kräver utbildning i 

praktiskt handhavande och teoretiskt kunnande. Det finns sedan en lång tid tillbaka drivande personer 

på kliniken som eftersträvar kvalitet, evidens och forskningsresultat. Att kritiskt granska arbete som 

utförs har under lång tid påverkat klinikledning och medarbetare till att strukturera och förankra 

implementering av nya behandlingsmetoder och rutiner. Här finns utrymme att skapa en gemensam 

struktur för detta.  

 

Datajournalen MetaVision möjliggör att en stor mängd mätningar och datainsamlingar finns 

tillgängliga. Även här finns utrymme för förtydligande kring rutiner för hur data ska utvärderas, 

analyseras och på bästa sätt användas i verksamheten så resultaten blir tydliga och begripliga för 

medarbetarna på kliniken. 
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4.1.6 Passion (drivkrafter) 

På kliniken finns en stark drivkraft att ständigt förbättra verksamheten och skapa en bättre vård för 

patienterna, dem som verksamheten är till för. Det finns även ett stort intresse, engagemang och stöd 

från klinikledningen att förbättra processledningen (Intertek, 2016). En extern drivkraft finns i form av 

ISO-certifieringen som vid senaste revisionen påpekade ovan beskrivna gap och kräver en förändring i 

kvalitetsledningssystemet inför en fortsatt certifiering. Kollegor och medarbetare ska förstå nyttan med 

arbetet och få hjälp med att kunna förbättra och utvärdera i det dagliga arbetet. Utrymmet för att skapa 

en lärande organisation är inspirationskällan till detta arbetet. Finns förutsättningar till att strukturerat 

och målinriktat genomföra förbättringar finns det många idéer som sen kan generera ett 

förbättringsarbete som resulterar i bättre vårdkvalitet för patienten. Författarna arbetar på meso- och 

mikronivå i verksamheten och har ett stort intresse för organisation och struktur och vill inhämta 

lärdomar i hur ett förbättringsarbete på mesonivå kan förbättra vården för patienterna. 

 

4.2 Förbättringsarbetet 

4.2.1 Projektgrupper och urval av processer 

Två av klinikens processer har valts ut för förbättringsarbetet och studien – OP-processen och MTU-

processen (se detaljerad beskrivning nedan). Urvalet av dessa baserades på diskussioner med 

funktionsansvariga, vårdenhetschefer samt verksamhetschef på kliniken. Antalet processer som skulle 

ingå i förbättringsarbetet beslutades även under dessa diskussioner med argumentet att mer än en 

process kunde bidra till att studera skillnader samtidigt som att tre eller fler processer skulle innebära 

ett för omfattande pilotprojekt. Det sågs även som en fördel att välja två olika typer av processer, det vill 

säga huvudprocess, stödprocess eller delprocess. Det bedömdes vara en fördel om processerna var 

någorlunda stabila och existerande sedan tidigare. Beslutet togs att välja dessa två processer då OP-

processen är en etablerad process där ett stort behov finns av förtydligande och MTU-processen är en 

etablerad delprocess till den övergripande medicintekniska processen men där processbeskrivning 

saknas.  

 

OP-processen startar när patienten kommer till uppvakningsavdelningen för ett preoperativt 

omhändertagande (före operation) och avslutas när operationspersonalen rapporterat över till 

uppvaknings- eller avdelningspersonal. Flödet för patienten är väl genomarbetat och specificerat för 

varje enskild medarbetare och yrkeskategori. Det finns arbets-, funktions- och befattningsbeskrivningar 

för större delen av verksamheten. Ett samarbete och en logistisk planering krävs av koordinatorer, 

ledning, samarbetspartners och opererande kliniker för att patientflödet, patientsäkerheten, 

tidsplaneringen och effektiviteten ska fungera. Ytterst ansvarig för processen är verksamhetschefen men 

för varje enhets verksamhet ansvarar vårdenhetschef tillsammans med MLA.  

 

MTU-processen är en delprocess till stödprocessen medicinteknisk utrustning och har 

specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård som funktionsansvariga. De arbetar utifrån 

delegering från verksamhetschef och vårdenhetschef med ansvar att förse kliniken med utrustning som 

levererar en perfekt kvalitet under hela den tekniska livslängden till en rimlig kostnad. De ansvarar även 

för att medarbetare har tillräcklig kunskap om aktuell utrustning. Processen startar med att behov av en 

produkt uppstår och funktionsansvariga leder sen arbetet med omvärldsanalys, kravspecifikationer, 

avtal, följsamhet till lagar och avtal, införande och utbildning.  Processen avslutas när den 

medicintekniska produkten finns på plats och i drift och är godkänd av alla instanser. Tillsammans med 

samarbetspartners, andra ansvariga, medarbetare, ledning och kollegor drivs processen framåt till dess 

den avslutas med att produkten driftsätts och har leverensgodkännande. 
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Då beslutet var fattat kring vilka processer förbättringsarbetet skulle arbeta med fördes diskussion med 

nyckelpersoner inom föreslagna processer för att fånga in eventuellt intresse om att delta i projektet. 

Intresseanmälan för att delta i projektet lämnades ut i maj 2017 och första mötet med intresserade hölls 

före sommaren. I båda projektgrupperna var deltagarna intresserade och experter inom aktuellt 

område. Projektets styrgrupp valdes ut i samråd med verksamhetschefen (Tabell 1).  

Tabell 1. Beskrivning av sammansättning av projekt- och styrgrupp. 

Grupp Deltagare 

Projektgrupp: Vårda elektiva, 

inneliggande patienter peroperativt 

Narkossköterska 

Operationssköterska 

Vårdenhetschef operation 

Två projektcoacher 

Projektgrupp: Inköp av 

medicinteknisk utrustning 

Intensivvårdssjuksköterska 

Narkossköterska 

Teamledare, inköp 

Två projektcoacher 

Styrgrupp Verksamhetschef 

Vårdenhetschef IVA 

Läkarchef 

 

Inför projektstarten utfördes ett inledande PDSA-hjul för att fastställa vilka faktakomponenter (Bilaga 

4) som ansågs viktiga för att generera nödvändig kunskap om processerna för att kunna leda och 

förbättra verksamheten optimalt. Rekommendationer och krav kring vad för kunskap som behövs för 

att optimalt utvärdera, förbättra och utveckla processer hämtades från regionens intranätsida, litteratur, 

ISO-standard samt lagar och nationella riktlinjer (Bergman & Klefsjö, 2012; Egnell, 1994; Intertek, 

2016; Lunds Universitet, 2009; Region Jönköpings Landsting [RJL] Intranät, 2017; Rentzhog, 1998; 

SIS, 2015; SOSFS, 2012). Dessa faktakomponenter har utvärderats kontinuerligt under arbetets gång, 

både vad gäller beskrivning av dessa utifrån de två olika processerna men även utifrån dess tyngd för 

processbeskrivningen och vad de bör ge svar på. Beroende på komponentens komplexitet krävdes olika 

mycket tid och arbete för att bearbeta och färdigställa denna för slutbedömning av styrgruppen.  

 

Vid projekttidens början informerades deltagarna om vad som förväntades av alla och vad syftet med 

arbetet var, tidsplanen och målet för arbetet. Att tydligt kommunicera detta till deltagarna är viktigt för 

att öka känslan av delaktighet och ansvar för arbetets resultat (Gustavsson, 2016).  Vid uppstart fick 

projektgrupperna skapa en plan för projekttiden när och hur de ville ta sig an de olika komponenterna. 

Respektive projektgrupp har haft möte på 3–4 timmar ca en gång/vecka då komponentplanen följts. 

Har behov uppstått av att kasta om i planen så har detta gjorts för att göra arbetet så optimalt som 

möjligt. Förutsättningarna och uppdraget har lett till att projektgrupperna arbetat i en kombination av 

agila och traditionella projektmetoder, vilket gav en övergripande struktur under projektet men även en 

flexibilitet att agera under genomförandefasen (Tonnquist, 2016). Det fanns tidsramar som gruppen 

försökt att förhålla sig till men det fanns samtidigt stort utrymme för flexibilitet vad gäller dagar för 

möten, agenda och mängd avsatt tid för varje komponent. Fokus var framförallt att uppnå önskat 

resultat framför att hålla den planerade tidsramen.  Projektets progress och resultat har hela tiden 

kunnat följas av deltagare och övriga medarbetare på intranätet (Bilaga 4). 

 

I samband med arbetet att bearbeta processerna har flertalet förbättringsområden identifierats. Ett av 

dessa förbättringsområden, att garantera en normoterm (36,0–37,5°C) patienten perioperativt, har 

gruppen även tagit sig an inom ramen för detta förbättringsarbete. Behovet av förbättring identifierades 

i samband med övriga arbetet. En plan för hur en förändring skulle kunna se ut samt hur den skulle 

kunna mätas, testas och utvärderas skapades utifrån Nolans förbättringsmodell med PDSA-hjulet 

(Langley et al., 2009). 
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4.2.2 Författarna 

Författarna har valt att arbeta tillsammans i team med projektmedlemmarna samt fungera som 

projektcoacher i de två olika projektgrupperna. Det innebär att författarna har varit aktivt deltagande i 

det praktiska arbetet med att utveckla och bearbeta de två processerna samt verkat som 

projektledare/coach och ansvarat för att organisera och leda arbetet, plocka fram data, dokumentera, 

kommunicera med projektgrupperna, styrgruppen och andra kontakter som bidragit till arbetet. 

Författarna är utbildade specialistsjuksköterskor inom anestesi respektive intensivvård men innehar för 

närvarande befattningar som biträdande verksamhetschef respektive ansvarig för klinikens 

datajournalsystem Metavision i kombination med kliniskt arbete. Arbetsuppgifterna innebär att på 

mesonivå förbättra och utveckla klinikens olika verksamheter.  

 

4.2.3 Metod för förbättringsarbetet 

Förbättringsarbetet hade som huvudsyfte att öka det organisatoriska lärandet kring två av klinikens 

processer. Arbetet utfördes med hjälp av Nolans förbättringsmodell och PDSA-hjul (Figur 4). PDSA-

hjulet hjälper organisationen och dess medarbetare att på ett vetenskapligt sätt jobba med förbättringar 

och på det sättet lära sig från både framgångar och motgångar (Batalden & Stoltz, 1993). 

Förbättringsarbetet genomfördes med PDSA-hjul på tre nivåer; nivå ett – utveckla mognadsgraden av 

processledning på mesonivå (mål 1 & 2), nivå två – öka lärandet på meso- och mikronivå (mål 3 & 4) 

samt nivå tre - förbättringsarbete på mikronivå (mål 5) (Figur 5). 

 
 
Nivå 1: Meso-nivå (mål 1 & 2) 

På mesonivå bedrevs det övergripande förbättringsarbetet som syftar till att utveckla klinikens 

mognadsgrad av processledning (Bilaga 5). Nödvändiga fakta definierades, vilket enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) bör inbegripa kunskap kring processens kvalitet, effektivitet och innehåll.  

 
Nivå 2: Meso-mikronivå (mål 3 & 4) 

Här bearbetas de faktakomponenter som utgör 

ramverket i en processbeskrivning relaterat till den 

specifika processen. Dessa utarbetades enskilt och 

systematiskt av berörd projektgrupp enligt det 

exempel som visas i Bilaga 5. På nivå två arbetade 

projektgrupperna utefter föreslagen tidsplan och 

använde förbättringsverktyg och metoder för att 

uppnå målet (Tabell 2). Tidsplanen för bearbetning av 

faktakomponenterna delades in i tre-veckors sprintar. 

Då en komponent upplevdes som färdig lämnades 

resultatet till styrgruppen för bedömning. Önskade 

styrgruppen justeringar av något slag bollades dessa 

tillbaka till projektgruppen som fortsatte med 

komponenten i ytterligare ett PDSA-hjul. Exempel på 

hur en PDSA-cykel kan se ut för en enskild komponent 

presenteras i Bilaga 6 för komponenten patientmedverkan. De förbättringsarbeten som identifierades 

under arbetets gång dokumenterades och parkerades för att sedan enligt tidsplanen bearbetas, 

prioriteras och skapas planer för.  

 

Figur 4. Nolans förbättringsmodell och 
PDSA-hjul. 
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Nivå 3: Mikronivå (mål 5) 

Nivå tre är på mikronivå och där valdes ett förbättringsarbete ut och initierades (Bilaga 7). Detta för att 

ytterligare låta projektgrupperna få prova på att arbeta med PDSA genom att planera, implementera, 

utvärdera och lära sig av förbättringsarbete. Syftet var även att visa hur projektledning på mesonivå 

genererar effekter på mikronivå genom skapade strukturer som ger rätt förutsättningar (Rentzhog, 

1998). 

Figur 5. PDSA-hjul har genomförts på tre olika nivåer under förbättringsarbetet.  
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Vid förbättringsarbetets genomförande har olika förbättringsverktyg använts (Tabell 2).  

Tabell 2. Använda förbättringsverktyg under projektarbetet. 

Förbättringsverktyg Användning 

5 Varför Har i projektgrupperna använts för att identifiera grundorsaken till 

problem inom processen som identifierats under arbetets gång (SKL, 

2017) 

Balanced Score Card Användes vid framtagande av relevanta mått för processen (Kaplan & 

Norton, 1992). 

Brainstorming Har använts vid ett flertal tillfällen under hela projektarbetet. 

Däribland vid kartläggning av processflödet för att hitta alla aktiviteter 

som processen innebär och vid riskinventering (SKL, 2005).  

Fiskbens diagram 

(Ishikawa) 

Användes för att identifiera de faktorer som påverkar 

operationsprocessen och dess resultat (Bergman & Klefsjö, 2012; SKL, 

2005). 

Flödesschema Har använts för att tydliggöra hur processernas förlopp ser ut, vilka de 

olika aktiviteterna är och hur de hänger ihop, grafiskt (SKL, 2005).  

HFMEA (Healthcare 

Failure modes and Effects 

analysis) 

Vid identifiering av risker och säkerhetsrelaterade faktorer kopplade 

till processerna, användes HFMEA i projektgrupperna. Riskanalys och 

konsekvensanalys gjordes enligt HFMEA inklusive skattning av 

riskernas effekt, sannolikhet för upptäckt samt sannolikhet för 

uppträdande. Därefter gjordes även en aktivitetstabell för de högst 

skattade riskerna (SKL, 2015).  

PDSA (Plan-Do-Study-Act) PDSA-hjulet och Nolans förbättringsmodell har använts som 

grundstruktur för hela projektarbetet, för arbetet med de enskilda 

faktakomponenterna för varje process samt för strukturen för 

förbättringsarbetet på mikronivå (Langley et al., 2009; SKL, 2005) 

Målsättning enl SMART Målsättning för både projektarbetet och för de båda processerna har 

satts utifrån Jirbys modell om SMARTa mål (Bergman & Klefsjö, 2012) 

Värdekompassen Användes vid framtagande av mått för processen för att hitta mått ur 

flera dimensioner (Landstingsförbundet, 1997). 

 

4.2.4 Mätningar 

Mätningar för förbättringsarbetet speglar både process- och resultatmått (Donabedian, 1988) och har 

utförts både på mesonivå och mikronivå (Figur 5 ovan). Nedan presenteras måtten för mål 1, 3 och 5. 

Mål 2 och 4 består i att identifiera nödvändiga faktakomponenter samt förbättringsområden. Dessa 

presenteras i resultatdelen.  

Mål 1: Öka klinikens mognadsgrad vad gäller processledning 

Det finns olika modeller för att mäta en organisations mognadsgrad vad gäller processledning. Flera av 

dessa kan vara krångliga att använda och kräver stora resurser (Cronemyr & Danielsson, 2013). 

Författarna valde därför att bedöma klinikens mognadsgrad vad gäller processledning utifrån Rentzhogs 

sex nyckelområden för ett framgångsrikt processledningsarbete (Rentzhog, 1998; Bergman & Klefsjö, 

2012).  

Mål 3: Öka det organisatoriska lärandet kring två av klinikens processer 

För att mäta om den dokumenterade kunskapen kring de två pilotprocesserna har ökat, har processerna 

utvärderats utifrån hur kunskapen kring den underlättar att planera, leda, utvärdera och förbättra 

processen. Enkäter lämnades ut till projektgrupper och styrgrupp före projektets start där de fick 

bedöma hur stor kunskap som fanns kring de två processerna och hur lättillgänglig den var. Samma 
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enkät delades ut efter genomfört projekt (Bilaga 8). Rekommendationen är att de som svarar på en enkät 

ska representera en större grupp i syfte att kunna generalisera svaren till fler än bara urvalsgruppen 

(Black, 2005, refererad till i Billhult & Gunnarsson, 2012, s. 140–141).  En muntlig utvärdering av varje 

process enskilda faktakomponenter gjordes kontinuerligt av styrgruppen under projektets gång vilket 

var en viktig del i Studera-fasen i PDSA för varje enskild komponent.  

Mål 5: Leda till att minst ett förbättringsarbete på mikronivå genomförs 

Mätningarna på mikronivå gjordes relaterat till det förbättringsarbete som identifierades under 

projektarbetet och som valdes ut att initieras och testas med hjälp av PDSA-hjul. Då identifiering och 

implementering av detta är ett av målen med förbättringsarbetet, beskrivs detta, inklusive aktuella 

mätningar, närmare i uppsatsens resultatdel.  

 

4.3 Design och metod för studien av förbättringsarbetet 

Vid studier av en förändring är det viktigt att använda sig av både den kvantitativa såväl som den 

kvalitativa metoden för att kunna beskriva hur och varför förbättringen skedde och inte bara mätningens 

resultat och vad som blev bättre (Portela, Pronovost, Woodcock, Carter & Dixon-Woods, 2015).  För att 

studera förbättringsarbetet och för att få svar på forskningsfrågan valdes kvalitativ forskningsmetod 

med induktiv ansats då det lämpar sig väl för att förutsättningslöst inhämta förståelse, kunskap och 

insikt om ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012; Priebe & Landström, 2012).  

 

4.3.1 Fokusgruppsintervjuer 

Fokusgruppsintervjuer är en metod som bland annat används inom vården för att ge underlag till 

kvalitetsförbättringar (Wibeck, 2012). Metoden går ut på att ett ämne eller en idé diskuteras i grupp 

(Albrecht, Johnson & Walther, 1993, refererad i Wibeck, 2012, s. 195). Ämnet är bestämt på förhand av 

forskaren och även tid och plats för fokusgruppsintervjun är bestämd. Intervjun kan genomföras både i 

en formell miljö eller på en, för deltagarna, välkänd plats (Wibeck, 2010). Då forskningsfrågan vill 

beskriva hur projektdeltagarna uppfattar att processledning på mesonivå kopplas till högre vårdkvalitet 

för patienten på mikronivå så lämpar sig fokusgruppmetoden väl då den fångar människors 

erfarenheter, motiv, argument och värderingar och där interaktionen mellan intervjudeltagarna bidrar 

stort till resultatet (Wibeck, 2012). Urvalet för deltagare till fokusgruppsintervjuerna gjordes genom att 

tillfråga samtliga deltagare som ingick i projektgrupperna samt styrgruppen då dessa har erfarenhet av 

ämnet som studien efterfrågar. Samtliga tillfrågade var positiva till att delta. Fokusgrupperna 

utformades utifrån de befintliga projektgrupperna samt styrgruppen och bestod därmed av tre 

informanter per grupp (Tabell 3). Fokusgrupper kan ha olika storlekar men enligt Dunbar (1997, 

refererad till i Wibeck, 2010, s. 61–62) så är fyra personer max för vad som är optimalt. Är gruppen för 

stor, minskar möjligheterna att bibehålla alla deltagares uppmärksamhet. Stora grupper kan även 

påverka det som sägs, då en del känner sig obekväma i stora grupper eller inte önskar vara lika öppna 

för så många människor. Det är även viktigt att alla deltagare har möjlighet att se varandra i ögonen 

(Wibeck, 2010). Varje grupp intervjuades två gånger, en gång vid uppstart av projektet och en gång i 

slutet av projektet. Totalt blev det sex fokusgruppsintervjuer. Inget bortfall finns för dessa tillfällen. Den 

första intervjun med styrgruppen hölls efter två inledande möten. Ett möte var ett inledande med 

information om kommande projekt, planering och styrgruppens funktion samt vilket stöd som önskades 

från dem. Det andra mötet var en avstämning för att gå igenom de komponenter som färdigställts i 

projektgrupperna till dess. Första intervjun med OP-processgruppen hölls efter fyra möten då gruppen 

jobbat med olika komponenter av processbeskrivningen. Den första intervjun med MTU-

processgruppen hölls efter femte mötet då komponenter av processbeskrivningen bearbetats. 
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Tabell 3. Informanter vid fokusgruppsintervjuerna för fokusgruppsintervjuomgång 1 och 2. 

Intervjuomgång 1: oktober 2017 Intervjuomgång 2: mars 2018 

Grupp OP-process: 

Narkossköterska 

Operationssjuksköterska 

Vårdenhetschef operation 

Grupp OP-process: 

Narkossköterska 

Operationssjuksköterska 

Vårdenhetschef operation 

Grupp MTU-process: 

Intensivvårds-sjuksköterska 

Narkossjuksköterska 

Teamledare, inköp 

Grupp MTU-process: 

Intensivvårds-sjuksköterska 

Narkossjuksköterska 

Teamledare, inköp 

Grupp Styrgrupp: 

Verksamhetschef 

Vårdenhetschef IVA 

Läkarchef 

Grupp Styrgrupp: 

Verksamhetschef 

Vårdenhetschef IVA 

Läkarchef 

Fokusgruppsintervjuerna hölls av en moderator som inte tillhörde den verksamhet där 

förbättringsarbetet och studien utfördes och som hade erfarenhet av att genomföra intervjuer sen 

tidigare. Med på intervjuerna fanns även en observatör från kliniken som närvarade vid samtliga 

intervjuer. Beslutet att be en tredje part utanför kliniken, utföra intervjuerna, baserades på att 

författarna till arbetet, till stor grad var involverade i grupperna och detta riskerade därmed att viss 

förförståelse för deltagarnas åsikter och diskussioner fanns vilket skulle kunna färga materialet. 

Intervjuerna transkriberades även av en tredje part och skickades till författarna i textformat där 

deltagarna var avidentifierade. Reliabiliteten förväntas vara högre med en utomstående där inte 

förförståelse finns och som har en professionell hantering av transkribering på grund av en lång 

yrkeserfarenhet och dessutom en lång erfarenhet av transkriberingsarbete. När utskriften är gjord 

betraktas det som det enda pålitliga datamaterialet från intervjun (Kvale, 1997). Beslutet att involvera 

en observatör fattades då det ofta rekommenderas enligt handböcker i fokusgruppsintervju (Wibeck, 

2010). 

Intervjufrågorna vid en fokusgruppsintervju kan vara delvis strukturerade men även helt öppna och 

endast ställas för att hålla diskussionen vid liv (Wibeck, 2010). Metoden används för att ge inblick i 

deltagarnas förståelse för olika begrepp och genom sin utformning så öppnar den även upp för 

deltagarna att själva styra diskussionen och ämnet åt det håll som de finner viktigt och intressant. På så 

sätt bidrar de med insikter som forskaren inte kunnat förutse, vilket en mer kontrollerad och styrande 

metod kan missa (Wibeck, 2012).  Intervjuerna för denna studie var semistrukturerade (Wibeck, 2012) 

vilket innebar att en uppsättning frågor sammanställdes i avseende att besvara frågeställningarna till 

studien. Det var däremot inte nödvändigt att frågorna hanterades i en specifik ordning utan valde 

deltagarna att börja diskutera något som berörde en annan fråga så gick det också bra. Moderatorn hade 

till uppgift att styra tillbaka samtalet till fokusfrågorna när det behövdes, ställa kompletterande frågor 

och tillgodose att alla deltagare kom till tals. Observatörens uppgift var att föra anteckningar under 

intervjun gällande verbal och icke-verbal kommunikation (Wibeck, 2010) och i slutet sammanfatta vad 

som sagts och stämma av med deltagarna om detta är en korrekt uppfattning. Intervjuerna 

tidsbestämdes till 45 min plus 15 min sammanfattning. Deltagarna fick information i förväg om vilket 

ämnet för intervjun var men ej de exakta frågorna. Vid de två olika intervjuomgångarna användes olika 

uppsättningar av frågor då olika aspekter av processledning och förbättringsarbetet önskades studeras 

(Bilaga 9). Intervjuomgång 1, i oktober 2017, syftade framförallt till att få kunskap om deltagarnas syn 

på och förförståelse för processledning medan intervjuomgång 2 fokuserade på att utvärdera 

förbättringsprojektet och inhämta lärdomar, vilket även detta är ett lämpligt användningsområde för 

fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 2012). 

 

 



20 
   

4.3.2 Analys 

Kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod av intervjuerna då det är en mindre datamängd från 

sex fokusgruppsintervjuer som utgör studiematerialet, vilket gör att innehållet kan beskrivas och tolkas 

mer djupgåendes. Det är en ändamålsenlig metod då studien syftade till att inhämta kunskap om 

informanternas uppfattningar kring processledning. En induktiv ansats användes för att med hjälp av 

informanternas erfarenheter kunna dra slutsatser. Målet med analysen av intervjuerna var att genom 

att bearbeta och tolka materialet och dela upp det i enheter som kodas identifiera trender och mönster 

för att kunna dra slutsatser kring informanternas uppfattning om processledning och deras lärdomar 

från förbättringsarbetet (Wibeck, 2010). Slutsatsen används därefter till att jämföras med tidigare 

inhämtad kunskap i ämnet (Danielsson, 2012). I den kvalitativa intervjun är det precisionen och 

stringensen i tolkningen av meningen som motsvarar de kvantitativa måttens exakthet (Kvale, 1997).  

 

Tillvägagångssättet för analysen har varit strukturerat, utfört enligt ett protokoll och kategorier har 

identifierats utifrån frekvens och omfattning (Wibeck, 2010). Intensitet har ej tagits hänsyn till då 

författarna endast haft tillgång till transkriptionsmaterial (Danielson, 2012). Då uppsättningen av frågor 

vid de två olika intervjuomgångarna à tre fokusgruppsintervjuer varit olika och haft något skilda fokus, 

analyserades de separat. Det vill säga, de tre inledande fokusgruppsintervjuerna analyserades 

tillsammans och de tre avslutande fokusgruppsintervjuerna analyserades tillsammans. Samtliga 

intervjuer har lästs ett flertal gånger enskilt av författarna. Därefter har författarna tillsammans 

identifierat innehållsområden och delat in materialet i meningsbärande enheter (Tabell 4). 

 
Tabell 4. Studiens upplägg av den kvalitativa innehållsanalysen av fokusgruppsintervjuerna, 
strukturerad utifrån Graneheim & Lundman (2003). 
Innehållsområde 1. Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla av 

hela det övergripande budskapet.  

2. Intervjuerna delades därefter in i innehållsområden, vilket är 

specifika uttryckta innehållsområden som går lätt att identifiera 

utan större analys. Författarna delade in analysenheterna utifrån de 

frågeområden som intervjuerna byggde på då innehållet höll sig bra 

till dessa. Inga andra innehållsområden identifierades.  

De innehållsområden som identifierades vid första 

intervjuomgången var: Nuläge, Vad är processledning, Vinster med 

processledning, Utmaningar med processledning, Kvalitet. 

Analysenhet 3. Delar från de tre intervjuerna, i varje omgång som tillhörde ett 

specifikt innehållsområde, samlades ihop och bildade en 

analysenhet.  

Meningsbärande enhet 4. Ord och meningar i varje analysenhet, som innehöll aspekter som 

relaterade till varandra identifierades och grupperades.  

Kondensering 5. Identifierade meningar kondenseras, dvs de förkortas samtidigt 

som kärnbudskapet bibehålls.  

Kodning 6. De kondenserade meningarna gavs en kod, som bestod av ett eller 

några ord. I detta arbete med att kondensera och koda så togs 

hänsyn till hela kontexten varifrån texten kom.  

Sub-kategorier 7. Koderna jämfördes utifrån likheter och skillnader och utifrån detta 

skapades sub-kategorier.  

Kategorier 8. Sub-kategorierna samlades ihop i kategorier. Kategorier och sub-

kategorier bildades utifrån uttryckt innehåll.  

Tema 9. Initialt i analysen skapades teman utifrån resultatet. Efter en 

fördjupad och ombearbetad analys ansågs inte teman tillföra något 

mervärde för resultatet.  
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Tabell 5. Exempel på hur den kvalitativa analysen gjorts utifrån Tabell 4.  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Det stora prob… eller 

mycket av det stora 

problemet har ju legat i att 

vi vet inte så att säga uppåt 

i hierarkin eller vad man 

ska säga, för vi har ju inte 

vetat vart vi ska vända 

oss.” 

Vi har inte haft 

kunskap om hierarkin 

uppåt. Inte vetat vart vi 

ska vända oss. 

Oklar 

hierarki 

Otydlig 

organisation 

Identifierade 

gap i 

verksamheten 

 

Enheterna kondenserades och kodades vilket medförde att analysen slutligen mynnade ut i olika 

kategorier (Tabell 5) (Graneheim & Lundman, 2003; Henricson & Billhult, 2012). Det har inte funnits 

tidsmässiga resurser för att be någon utomstående göra samma strukturerade analys av intervjuerna 

som författarna gjort, i syfte att stärka reliabiliteten. För att stärka tillförlitligheten för analysarbetet, 

och granska om resultatet är verifierbart för andra, bad författarna observatören att gå igenom 

kodningen och tematiseringen för att se om det stämde överens med den uppfattning observatören fick 

av intervjuerna (Wibeck, 2010). 

 

 

4.3.3 Sammanställning av resultat 

Studiens resultat sammanställdes utifrån de två separata innehållsanalyserna från 

fokusgruppsintervjuerna före och efter interventionen. Då det är en kvalitativ studie var det av stor 

betydelse att förstå kontexten i det som kom fram under intervjuerna, det uttalade såväl som det 

outtalade (Priebe & Landström, 2012).  

 

4.4 Etiska överväganden 

 

Då fokusgruppsintervjuer består av att en grupp informanter tillsammans genererar forskningsmaterial 

så ställs vissa etiska frågor på sin spets (Wibeck, 2012). Inför intervjuerna så har författarna informerat 

och garanterat konfidentialitet vad gäller det material som samlas in. Intervjuerna har gjorts av en 

person som ej är kopplad till kliniken och därefter har ytterligare en utomstående person transkriberat 

intervjuerna och skickat dem till författarna avidentifierade. Författarna vet alltså inte vem som sagt 

vad. Däremot består grupperna av endast tre personer vilket gör att deras anonymitet begränsas. 

Dessutom kan deltagarna endast garanteras att författarna inte kommer få reda på exakt vem som sa 

vad eller att de, moderator och bisittare inte kommer föra vidare det som sagts. Deltagarna kan inte 

garanteras att övriga deltagare inte för vidare informationen. Detta är en av svagheterna med 

fokusgruppsintervju (Wibeck, 2012). Då det ämne som varit fokus för intervjuerna inte bedöms som ett 

känsligt ämne så har fördelarna med metodvalet fått överväga eventuella nackdelar. Det har tydligt 

framförts till deltagarna att intervjudeltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. Inför intervjuerna är en egengranskning av etiska frågeställningar knutna till 

examensarbetet, genomförd av författarna. Denna är utförd enligt Hälsohögskolans anvisningar 

(Jönköping University, 2016). Inga etiska problem eller frågeställningar identifierades. Dokumentet är 

underskrivet av handledaren och författarna till studien.  
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5. Resultat 

5.1 Förbättringsarbete på mesonivå 

Resultatet presenteras i ordning efter underrubrikerna i förbättringsarbetets målbeskrivning.  

MÅL 1: Öka klinikens mognadsgrad av processledningen genom att uppfylla fem av sex 

grundläggande nyckelområden för en framgångsrik processledning.  

Rentzhogs (1998) sex nyckelområden för framgångsrik processledning (Tabell 6) användes för att göra 

en initial bedömning av mognaden av processledning på kliniken och även för att utvärdera densamma 

efter att förbättringsarbetet genomförts (Figur 6). Baseline genomfördes i augusti 2017 och 

utvärderingen gjordes i mars 2018. Mätningen visar på att klinikens processledning har utvecklats sedan 

start av projektet men det finns fortsatt utrymme för ökad mognad och utveckling. Målet var att de fem 

första nyckelområdena skulle vara uppfyllda. Nyckelområde 1, 2, 4 och MTU-processens del av mål 5 

har uppfyllts. Nyckelområde 3 och OP-processens del av mål 5 har delvis uppfyllts.  

 

 
 
MÅL 2: Definiera vilken fakta som krävs för att erhålla nödvändig kunskap om en process 

Utifrån litteratur, artiklar, lagar och riktlinjer beslutade författarna, vårdenhetscheferna och 

verksamhetschefen vilken fakta som är nödvändig kring processerna för att kunna uppnå optimal 

processledning. Dessa olika delar har kallats för faktakomponenter och blev totalt 22 stycken (Tabell 7). 

För mer detaljerad beskrivning kring innehållet i varje komponent, se Bilaga 3. De 22 utvalda 

faktakomponenterna är ett preliminärt utkast och kommer att behöva testas och utvärderas 

kontinuerligt framöver för att fastslå en mer permanent uppsättning komponenter som ska gälla för 

kliniken.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Bedömning av klinikens mognadsgrad vad gäller 
processledning utifrån Rentzhogs (1998) sex identifierade 
nyckelområden 

Tabell 6. Nyckelområden för 
framgångsrik processledning enligt 
Rentzhog (1998).  
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Tabell 7. Nödvändiga faktakomponenter för processbeskrivning. 

1. Namn på processen 2. Processägare 

3. Kliniktillhörighet 4. Processledare 

5. Typ av process 6. Processteam 

7. Omfattning 8. Kontaktperson 

9. Syfte 10. Viktiga interna och externa samarbetspartners 

11. Mål 12. Risker och säkerhet 

13. Aktiviteter/åtgärder 14. Patientmedverkan 

15. Process-/flödesbeskrivning 16. Resursbehov 

17. Mätetal och målnivå 18. Resultat 

19. Förhållande till övriga processer 20. Förbättringsarbeten 

21. Lagar och riktlinjer viktiga för 

processen 

22. Reviderings- och uppdateringsinformation 

 
 
MÅL 3: Öka det organisatoriska lärandet kring två av klinikens processer.  

 

För att nå mål 3 har de utvalda processerna bearbetats utifrån de identifierade faktakomponenterna. De 

två pilotprocesserna bedömdes muntligt av styrgruppen för varje enskild faktakomponent.  För MTU-

processen har alla 22 faktakomponenter blivit godkända och för OP-processen har alla 22 komponenter 

färdigställts av projektgruppen men fyra faktakomponenter kvarstår att bli godkända. Orsaken till att 

OP-processen inte helt kommit i mål beror på att sex av höstens och vårens möten har fått ställas in på 

grund av personalbrist på operation. I Bilaga 4 presenteras progressen av bearbetningen för de två olika 

processerna. Styrgruppen och de två projektgrupperna har även bedömt processerna i en enkät. Utifrån 

enkätsvaren bedöms kunskapen kring processerna ha ökat och respondenterna anser att detta har ökat 

möjligheten att planera, leda, utvärdera och förbättra processerna (Figur 7). På den inledande enkäten, 

som utgör baseline, svarade alla personer som fick enkäten, dvs sex personer. Vid den utvärderande 

enkätomgången ses lägre svarsfrekvens.  

 

 

 

 

Figur 7. Bedömning av de två pilotprocessernas processbeskrivningar före projektstart (augusti 2017, 
baseline) samt i april 2018 (utvärdering). Siffror inom parentes är antal besvarade enkäter. Totalt 6 
enkäter har lämnats ut/process och tillfälle.  
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MÅL 4: Leda till identifiering av gap inom processerna och utveckla en plan för 

förbättringsarbete. 

I arbetet med processbearbetning är en av faktakomponenterna förbättringsarbete utifrån identifierade 

gap. Under förbättringsarbetet på mesonivå har totalt 16 gap i verksamheten identifierats och vid 

bearbetning av komponenten Förbättringsarbete har gapen strukturerats och beskrivits detaljerat samt 

en tidsplan för åtgärd skapats. De förbättringsområden som identifierats presenteras i Tabell 8. Ett av 

de identifierade förbättringsarbetena har initierats och implementerats under förbättringsarbetets 

tidsram. För mer detaljer kring detta se avsnitt 5.2 Förbättringsarbete på mikronivå.  

 

Ytterligare en komponent är mätetal och målvärden. Vid bearbetning av denna komponent har det 

identifierats 28 (OP-processen) respektive 13 (MTU-processen) mätetal som bedömts som viktiga för 

att bedöma resultatet av hur processen fungerar. Dessa mätvärden har tagits fram med hjälp av 

värdekompassen och Balanced Score Card och målvärden har satts. I samband med detta har även 

förslag tagits fram på hur dessa mätvärden bäst kan presenteras, med hjälp av bland annat styrdiagram, 

för att på bästa sätt visualisera hur processen fungerar och för att visa på hur dess variationer ser ut. För 

båda processerna har övergripande riskanalyser gjorts enligt riskhanteringsverktyget Healthcare 

Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA)(SKL, 2015). De fyra högst skattade riskerna för respektive 

process har sedan bearbetats i en aktivitetsplan där åtgärder görs för att förhindra att riskerna inträffar.  

 

 

Tabell 8. Identifierade förbättringsarbeten i respektive process 

OP-processen MTU-processen 
1. Sprida förbättringskunskap på kliniken 1. Processbeskrivning för MT-produkter 

som kommer in i verksamheten utanför 
MTU-inköpsprocessen. 

2. Patientenkät 
3. Välinformerad patient vid ankomst till 

operation 2. Äskandeprocessen 
4. Tömd urinblåsa preoperativt 3. Körkort som inventering av utbildningar 
5. Rätt sak på rätt plats 4. Förlänga tidsperiod för planerad 

investering 6. Perioperativ smärtbedömning 
7. Varm patient perioperativt 5. Förbättrad hantering av 

slutbesiktningsprotokoll från MT 8. Sammanhållen perioperativprocess 
9. Noll-tid mellan ”klar för op” och ”op-

start”. 
6. Upprätta rutiner för hur inhämta 

patientupplevelse under drift. 

10. WHO-checklista: rutiner  

 

 

5.2 Förbättringsarbete på mikronivå 

MÅL 5: Leda till att minst ett förbättringsarbete på mikronivå ska genomföras utifrån 

Nolans förbättringsmodell med PDSA-hjulet för att synliggöra hur processledning i 

förlängningen skapar värde för patienten.  

Ett av de gap som identifierades var processen att säkra en normoterm (36–37,5°C) patient under hela 

den perioperativa tiden. Hypotermi är en vanligt förekommande komplikation till anestesi och störst 

risk ses per- samt postoperativt (efter operation). På kliniken används ett luftvärmetäcke för att 

förhindra hypotermi under operation, dock saknas metoder för uppvärmning preoperativt och 

postoperativt. Beslutet att initiera ett förbättringsarbete kring detta gap togs av projektgruppen då det 

fanns personal som var drivande i denna fråga och då det inkommit ett alternativ till luftvärmetäcket, 

en självvärmande filt som ger värme i 24 timmar, som gick att använda perioperativt. Det var dessutom 

möjligt att rent tidsmässigt genomföra förbättringsarbetet inom ramen för projektet. I testet ingick det 

att försäkra att det nya alternativet inte var ett sämre alternativ i fråga om den intraoperativa 

uppvärmningen. Förbättringsarbetet lades upp med hjälp av Nolans förbättringsmodell (Langley et al., 

2009). 
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Målet med förbättringsarbetet var att garantera en normoterm patient perioperativt. 

Hur vet vi att en förändring är en förbättring? 

• Genom att mäta temperaturen på patienten (en mätning/patient/operation) inom ett tidsspann 

på 30 min kring operationsslut. 

• Genom att mäta graden av användning av det självvärmande täcket. 

Förbättringsarbetet på mikronivå påbörjades 23 november 2017. De patienter som beslutades ingå i 

testet var patienter som genomgick primär höftledsoperation. Gruppen som var ansvariga för 

förbättringsarbetet beslutade att baseline skulle omfattas av samma patientgrupp från och med tre år 

bakåt i tiden. Från och med start av interventionen 1 december 2017 till 7 mars 2018 har 79 primära 

höftledsoperationer utförts. Av dessa har 5 operationer exkluderats då temperaturmätningen ej var 

gjord inom satta tidsramen (Tabell 9). Av resterande 74 operationer har 51 (65%) använt enbart det 

självvärmande täcket som värmemetod. Användandefrekvensen har ökat med tiden och framför allt 

syntes en tydlig ökning av användandet efter utvärdering av PDSA-hjul 1 i slutet av december då 

ytterligare ett informationsmöte hölls kring filten hållits för att återigen minska något i februari och 

mars (Figur 8). Behov av ytterligare information blev tydligt då medarbetarna inte litade på effekten av 

det nya självvärmande täcket fullt ut och därför använde varmluftstäcket som var den gamla beprövade 

metoden. Inför detta informationstillfälle förbereddes även ett diagram med den temperaturmätning 

och användande av värmemetoder som kommit in till dess. Beslut har tagits av MLA för 

förbättringsarbetet att minst 100 operationer måste ingå efter påbörjandet av testen för att några 

slutsatser ska kunna dras. Det som kan ses utifrån den data som samlats in fram till 7 mars 2018 är att 

medeltemperaturen är densamma som vid baseline medan styrgränserna har snävats in något, det vill 

säga att variationen har minskat (Figur 9). Andelen patienter med en temperatur utanför 

normalintervallet har också minskat. För baseline befann sig 8,6% av mätningarna utanför 

normalintervallet, medan det efter interventionen endast är 2,7% utanför normalgränserna (Tabell 9). 

Mätningar av temperatur hos patienter som genomgått primär höftledsoperation kommer att fortgå till 

dess att 100 mätningar finns med i materialet. Därefter kan beslut fattas efter utförd analys av utfallet.   

Figur 8. Värmemetod som använts vid primära höftledsoperationer utförda efter intervention. 
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Tabell 9. Resultat av test av självvärmande filt till och med 7 mars 2018. 

 Baseline Efter start av test av 

självvärmande filt 

Totalt antal utförda operationer och mätningar 468 79 

Antal exkluderade operationer pga temperaturmätning 

utanför tidsintervall 

 5 (6%) 

Antal operationer där endast självvärmande täcke 

använts 

 51 (65%) 

Antal operationer där varmluftstäcke använts (både 

enskilt eller som kombination till självvärmande täcke) 

 17 (22%) 

Antal operationer där det ej angivits vilken värmekälla 

som använts 

 6 (7%) 

   

Medeltemperatur 36,6C 36,6C 

Mediantemperatur 36,6C 36,6C 

Högsta uppmätta temperatur 38,6C 37,7C 

Lägsta uppmätta temperatur 35,1C 35,9C 

Andel mätningar utanför normalintervall 8,6% 2,7% 

   

5.3 Resultat av studien av förbättringsarbetet 

 

Tre fokusgruppsintervjuer genomfördes med de båda projektgrupperna och styrgruppen under 

inledningen och tre fokusgruppsintervjuer i avslutandet av förbättringsarbetet. Efter varje 

intervjuomgång gjordes en kvalitativ innehållsanalys där olika kategorier identifierades. De två 

intervjuomgångarna analyserades och redovisas separat. Resultatet av analyserna sammanfattas i 

Tabell 10 och Tabell 11. 
 

5.3.1 Innehållsanalys intervjuomgång 1 
 
 

Tabell 10. Sammanfattning av intervjuomgång ett bestående av tre fokusgruppsintervjuer à 45 min. 
Kategori Subkategori 

1 Identifierade gap i verksamheten 
Otydlig organisation 
Ej optimala utvärderingsrutiner 
Ej mogen processledning 

2 Processledning 
Förbättringskultur 
Tydlig organisationsstruktur 
Abstrakt och distanserat fenomen 

3 Framgångsfaktorer för implementering av 
processledning 

Befintlig kvalitetsfrämjande organisation 

Skapa optimala förutsättningar för processteam 

Förbättringsorienterat ledarskap 

Användarvänligt och enkelt 

Förändringsfrämjande miljö 

4 Vinster med processledning 

Skapar kunskap 

Skapar kvalitet 

Skapar tydlighet 

Resurseffektivt 

Faktabaserad mätning och utvärdering 

Skapar patientdelaktighet 

Främjar resilient organisation 
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En fördjupning av samtliga fyra identifierade kategorier från intervjuomgång ett presenteras nedan: 
 
Kategori 1: Identifierade gap i verksamheten 

Klinikens processer ansågs i olika grad vara otydliga och utrymme kunde ses för förbättring vad gällde 

tydlighet kring ansvariga personer och beslutsfattare för processerna. Utvärdering av genomförda 

förändringar sågs som ett tydligt och viktigt förbättringsområde, för att kunna mäta effekter och få 

återkoppling. Informanterna ansåg sig vara noviser vad gäller processledning men de efterfrågade 

utvärdering, återkoppling, mätningar och engagemang från ledningen. 

 
”Vi har inte vetat vem som har tagit tag i ärenden så att allting har liksom bara, känns som om det 
runnit ut i sanden.” 
 
”Det jag saknar många gånger är den här feed backen på hur det går egentligen, blir det bättre eller 

blir det sämre?” 

 
Kategori 2: Processledning 

Processledning upplevdes av i stort sett alla, som abstrakt och distanserat verksamheten på mikronivå. 

Processledning ansågs vara något som användes på ledningsnivå. Det konstaterades att medarbetarna 

arbetade konstant med och i processer men att det fanns en okunskap och omedvetenhet om kopplingen 

mellan vårdflöde och processbegreppet. Processledning ansågs kunna innebära att verksamheten 

arbetade enligt en struktur på alla nivåer där tydlighet, effektivitet och styrning skapade en kultur som 

medförde ständiga förbättringar, rutinmässig utvärdering och arbetar enligt förbättringsmodellen 

PDSA. Processledning ansågs också innebära att patientens bästa tydligare sätts i fokus och resurserna 

optimeras och används ändamålsenligt. 
 
”Man mäter delar av processens resultat, analyserar, gör om processen, delar av den, arbetssätt, 

mäter igen och ser en förbättring.” 

”…man behandlar processerna på ett likartat sätt […] man jobbar på samma sätt oavsett.” 
 
”Ursäkta, men vad är meso-nivå, är jag helt ute och trampar vatten?” 
 
 

Kategori 3: Framgångsfaktorer för implementering av processledning  

Egna drivkrafter och utformningen av processledningen ansågs vara viktiga förutsättningar för en 

framgångsrik processledning. Drivkrafterna var motivation, glädje, känsla av delaktighet och förståelse 

för vad som är målet. I utformningen av processledningen poängterades vikten av att det fanns 

metodstöd och någon som kunde coacha arbetet framåt. Det behövdes också att det var flera 

kompetenser som arbetade tillsammans för att få en helhetssyn. Vikten av en tillåtande kultur 

betonades. Det ansågs vara av betydelse att ledningen har en förmåga att förmedla kunskapen till 

medarbetarna och att förbättringsidéerna hålls vid liv genom att förankras i verksamheten. Då 

processledning anses varar abstrakt är det viktigt att förändringsidéer går från ord till handling och 

nyttan kan ses.  
 
”…risk att det blir för omständligt och styrt och långsamt. Alltså att det blir byråkratiskt.” 

”Ser man att man har praktiskt nytta av det då blir man ju motiverad.” 

”Så måste man ha folk som är, kan och som kan inspirera.” 
 
 
Kategori 4: Vinster med processledning 

Vinster med processledning som framkom under intervjuerna var kunskap som baserades på fakta, 

kvalitet, tydlighet, patientdelaktighet och resurseffektivitet.  När den sammanlagda kunskapen tas till 

vara gagnar det patienten. När gruppen tillsammans tittade på de olika delarna i processen klargjordes 
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vissa frågor som skapade en annan och djupare förståelse. Att bearbeta processerna skapar möjlighet 

att identifiera gap och en förståelse för hur dessa kan överbryggas. Kvalitet skapas både på meso- och 

mikronivå. Ledningen har lättare att styra och kvalitetssäkra processen. Processledning ansågs skapa 

möjlighet att göra rätt då besluten baseras på fakta. Organisation blir riskmedveten genom att kritiskt 

granska, använda avvikelserapporteringssystem och analysera brister. På mikronivå uppfattades 

processledning skapa möjligheter att göra rätt, agera på gap och utföra förbättringar som gynnade 

patienten. Uppfattningen om processledning var att det blev en tydlighet där den röda tråden syntes 

tydligare och det främjar en igenkänningsfaktor i organisationen. Hjulet behövde inte uppfinnas på nytt 

varje gång. 

 
 
”Så ändrades mycket i vår process som också gjort att vi har kunnat ta itu och klargöra denna nu.” 

”Tydligare och mer stringent, ordning och reda, en tydligare röd tråd förhoppningsvis.” 

”…fördelen där är att man ska kunna hitta vilka alltså, vad vi har för mål, vad vi kan förbättra här 

och hur ska vi kunna mäta det.” 

 
Sammanställande analys av resultatet från första intervjuomgången 

Begreppet processledning var inte känt, det upplevdes abstrakt och något som användes på 

ledningsnivå. Det fanns dock en stor kunskap i organisationen om processernas innehåll och det fanns 

kompetens att utföra arbetet i processerna, men kunskapen var inte alltid dokumenterad och därför inte 

känd av alla. Det saknades uppföljning, utvärdering, mätningar och utsedd ansvariga för processerna. 

Vinster med processledning ansågs vara att ledningen lättare kunde styra och kvalitetssäkra processen. 

Det skapade möjlighet att göra rätt, agera på gap och utföra förbättringar som gynnade patienten på 

mikronivå. Vårdkvalitet krävde en kunskapsbaserad och riskmedveten vård där patientens kunskap och 

delaktighet var efterfrågad. För att processledning ska vara framgångsrikt behövdes det vara praktiskt 

användarvänligt, inte alltför teoretisk, förankrat i verksamheten och aktuellt.  Någon form av metodstöd 

och coaching upplevde informanterna var nödvändigt.    
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5.3.2 Innehållsanalys intervjuomgång 2 

 
Tabell 11. Sammanfattning av intervjuomgång två bestående av tre fokusgruppsintervjuer à 45 min. 
Kategori Subkategori 

1 Processledning 

Identifierade förbättringsområden 

Faktabaserad styrning 

Integrerat kvalitetsarbete 

2 Framgångsfaktorer för implementering 
av processledning 

Tidsresurser 
Kombinera förbättringskunskap och 
yrkeskompetens  
Målinriktat och förändringsfrämjande ledarskap 
Enkel och kontextanpassad processledning 
Främja medarbetarnas drivkrafter 

3 Vinster med processledning  

Främjar kvalitetsförbättrande 
organisationskultur 

Främjar personcentrerad vård 

Ökar vårdkvalitet och patientsäkerhet 

Skapar känsla av sammanhang 
Synliggörande av kunskap skapar samarbete 

4 Erfarenheter av förbättringsarbetet på 
mesonivå 

Bidragit till ökad förbättringskunskap 

Bidragit till ökad systemkunskap 

Processledning är ett kontinuerligt lärande 

Nya arbetssätt som stimulerar lärande 

Medarbetarnas kunskap, kompetens och 
erfarenhet behövs 

En fördjupning av samtliga fyra identifierade kategorier från intervjuomgång två presenteras nedan: 
 
Kategori 1: Processledning 
Processledning innebär att den kunskap som finns samlad i verksamheten synliggörs, vilket möjliggör 
transparens i den egna och andras verksamheter. Detta behövs för att involvera andra processer. 
Processledning innebär att utvärdering och beslutsfattande är faktabaserat och riskmedvetet samt att 
uppföljning och utvärdering sker. Processledningsarbete synliggör gap i verksamheten, 
förbättringsområden identifieras och utvärderas efter införandet. Det finns en organisationsstruktur där 
kvalitetsarbetet är integrerat, prioriterat och självgående.  
 
”Vi kommer inte att göra som vi tror eller som vi alltid har gjort utan vi har ju gått igenom det här och 

tagit reda på hur vi verkligen ska göra…” 

”… eftersom vi behöver ha ett svar så måste dom ta reda på och bygga upp någonting hos sig som gör 

att vi kan få det svaret.” 

 
Kategori 2: Framgångsfaktorer för implementering av processledning 
Det är viktigt att ledningen ger rätt förutsättningar till medarbetarna att arbeta med processledning. Det 

krävs att tid avsätts för det arbete som ska utföras och att det finns stödjande funktioner i 

förbättringsarbeten. Det krävs både förbättringskunskap såväl som yrkeskompetens för att driva arbetet 

framåt och yrkeskompetensen måste tillvaratas. Det behövs ett ledarskap som har en förmåga att skapa 

ett arbetsklimat där det positiva med förändringsarbete lyfts fram och som coachar medarbetarna med 

att förmedla processkunskap och tydliggöra innebörden. Genomförda förändringar av 

processhanteringen behöver en ledning som bidrar till att hålla fast vid förändringen och efterfråga 

fortsatt intresse och resultat för att skapa en långsiktighet i verksamheten. De personliga drivkrafterna 

hos medarbetarna anses som vitala och måste bejakas. Glädje och motivation är starka drivkrafter. 

”Struktur och ordning och reda. En möjlighet till en, en god spridningseffekt av en mall och 

förhoppningsvis någonting vi kan bygga in i vårt ledningssystem” 
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”Ibland har verktygen kunnat lösa upp eller vi har ju suttit och bankat huvudet ibland” 

 
Kategori 3: Vinster med processledning 
Processledningsarbete främjar organisationens kvalitetsförbättringsarbete vilket ger en ökad 

vårdkvalitet. Det visar sig genom att det finns en tydlighet i organisationens arbetssätt med framtagna 

mål. I arbetet används ett riskbaserat lärande med patient- samt personalsäkerhet i fokus. Patientens 

delaktighet efterfrågas och det skapas strukturer för att främja den personcentrerade vården. För 

medarbetarna ger arbetet med processerna en stabilitet och förståelse för verksamheten vilket skapar 

en känsla av sammanhang, delaktighet och engagemang. 

”Ett av målen med det här är ju att skapa ett system som kan få spridning på kliniken och som kanske 

skapar nytta för patienterna och att patienterna får en bättre vårdkvalitet i och med att vi har bättre 

koll på våra flöden.” 

”Att det blir struktur, att det finns former att arbeta utifrån ett förbättringsarbete, att det finns lite 

mallar att vända sig till och också att det blir tydligt att det kommer bli tydligare för alla 

medarbetare.” 

 
Kategori 4: Erfarenheter av förbättringsarbete på mesonivå 
Arbetet med att utveckla två av klinikens processer medförde en ökad kunskap och förståelse för 

förbättringsarbete och att arbeta faktabaserat med en struktur för utvärdering och reflektion.  

Processledningsarbete är ett kontinuerligt lärande.  Insikten om att den egna kompetensen efterfrågades 

och var nödvändig upplevdes mycket positivt och gav en känsla av delaktighet. Förbättringsverktyg och 

metoder var ny kunskap som stimulerade till att lösa problem och driva arbetet framåt. Under arbetet 

skapades kontakter och samarbete med andra verksamheter som genererade en förståelse och 

transparens som var energigivande och engagerande. 

”… alla dom här verktygen som jag fått presenterade som jag liksom som kan ge en struktur och en ja 

för fortsatt arbetet, det tycker jag är väldigt kul och det har jag lärt mig.” 

”Vi har fått fram mycket som vi inte har haft innan. För mig är det positivt… inte har varit så tydligt 

som det blivit nu.” 

 
Sammanställande analys av resultatet från andra intervjuomgången 
 

En organisation som väljer att arbeta med processledning behöver ge medarbetarna rätt förutsättningar 

i form av tid, kunskap, stödjande funktioner och också ge en tydlighet i organisationens struktur. Det 

krävs förutsättningar för en arbetsmiljö där delaktighet, arbetsglädje och kompetensutveckling finns. 

För att ge en varaktighet åt processledningsarbetet behöver det vara enkelt att förstå och möjligt att 

använda dagligen. Uppfattningen är att vårdkvaliteten ökar när arbete med patientsäkerhet, 

patientdelaktighet och säkerheten för personalen är i fokus.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

 

6.1.1 Förbättringsarbetet 
 

Före förbättringsarbetets genomfördes en riskanalys som visade på risker för att projektmedlemmarna 

inte skulle få tillräcklig tid att arbeta med förbättringsarbetet och att ett fåtal medlemmar i 

projektgrupperna var sårbart vid eventuellt frånfälle. Tid var en förutsättning för att förbättringsarbetet 

kunde genomföras, därför var författarna från början tydliga med att det planerade förbättringsarbetet 

skulle kunna genomföras under de planerade projektgruppstillfällena och inte kräva mer tid av övriga 

medlemmar. Visst arbete har ändå utförts av deltagarna utanför de planerade projektgruppsträffarna, i 

form av att leta fram viktiga dokument eller skicka mail för att få svar på frågor som uppstått under 

projektgruppsträffarna men det har varit helt frivilligt. Då verksamheten ibland gjorde att projektmöten 

fick ställas in, och tiden för alla var mycket värdefull, var det viktigt att utnyttja tiden på bästa sätt. 

Respekten för att hålla tiden och intentionen att därför hålla tidsplanen informerades 

projektmedlemmarna om (Thor et al., 2004). Det uppskattades av medlemmarna och framkom i 

reflektioner under arbetet som en framgångsfaktor. Arbetet kunde koncentreras under den utsatta tiden 

och behövde inte skapa stress genom att utföra uppgifter mellan projektmöten. Författarna fungerade 

som facilitatorer och försåg projektmedlemmarna med material, information, verktyg och skapade 

förutsättningar för ett framgångsrikt förbättringsarbete. En lokal var avsatt under projekttiden och fika 

var beställt till varje tillfälle. Kommentar från teammedlemmarna var att de yttre förutsättningarna 

bidrog till teamsammanhållning och en trevlig stämning. Enligt Johan Thor et. al, (2004) är det viktiga 

signaler till projektmedlemmarna att mötet är förberett och deras insatser är värdefulla. 

Förbättringsarbetet inleddes med att respektive grupp, gemensamt bestämde mål, syfte, tidsplan och 

förhållningsregler. Att följa en struktur och ha kunskap om förbättringskunskap har haft en 

genomgående positiv effekt på de båda projektgruppernas resultat, därtill medlemmarnas engagemang, 

yrkeskompetens och inställning. Det som även upplevts som positivt har varit tydlig kommunikation 

kring vad som framkommit på mötena samt progress av arbetet, vilket har presenterats på intranätet. 

Arbetssättet bestämdes till att vara en blandning av agilt och traditionellt projektledarskap (Tonnquist, 

2016). Möjlighet till anpassning och förändring fanns därmed redan med som en förutsättning för 

arbetet. Den varierande belastningen i verksamheten är känd och det är vanligt förekommande att 

planerade aktiviteter måste omplaneras till annan tid. 

 

Under första delen av förbättringsarbetet fanns god följsamhet till de inplanerade mötena. I december 

började en långvarig period med hög sjukfrånvaro på operationsenheten vilket resulterade i sämre 

följsamhet till den satta tidsplanen. En försening av OP-processens tidsplan ställd i relation till att stryka 

patienter från operationsprogrammet på grund av personalbrist, medförde att författarna av etiska skäl 

bedömde att OP-processens tidsplan måste förlängas till förmån för patienterna. MTU-processteamet 

bestod av medarbetare med möjlighet att styra sina arbetsuppgifter och tider mer självständigt och 

därför kunde tidsplanen hållas och processen slutföras tidigare än planerat. Projektgruppernas resultat 

och progress har byggt på att styrgruppen regelbundet återkopplat och godkänt arbetet med 

processbearbetningen. Under senare period har återkopplingen saknats för att färdigställa 

processbeskrivningarna. Orsaken har varit en komplex arbetssituation på kliniken med följd att 

prioritering av andra arbetsuppgifter gjorts. Detta har hanterats genom att påminnelser skickats till 

styrgruppen och tidsplanen har anpassats efter detta mer utdragna beslutsförfarande. 

 

De två projektgrupperna bestod av vardera tre medarbetare med expertkunskap inom respektive 

process samt författarna som var delaktiga projektmedlemmar och bistod med förbättringskunskap. En 

medlem i respektive projektgrupp har slutat under projekttiden, en på grund av nytt jobb och en på 

grund av föräldraledighet. I OP-processen fanns ingen självklar ersättare men då det mesta arbetet 

redan var slutfört gjordes en bedömning att resultatet inte blev negativt påverkat av bortfallet. Inför det 
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fortsatta arbetet med verksamhetens processledning är det däremot en nödvändighet att ett 

multiprofessionellt team med god inblick i processen och med olika ansvarsnivåer väljs ut för att fortsatt 

jobba med och analysera processen. I MTU-processen fanns det en naturlig ersättare som kunde träda 

in och fortsätta arbetet. 

 

För att mäta verksamhetens mognadsgrad vad gäller processledning, valde författarna att bedöma 

utifrån Rentzhogs sex nyckelområden (Tabell 6) för ett framgångsrikt processledningsarbete (Rentzhog, 

1998; Bergman & Klefsjö, 2012). Svårigheter med att mäta effektresultatet av att implementera modeller 

som processledning samt att mäta mognads-/implementeringsgraden är inte något nytt (Thor, 2007; 

Øvretveit & Gustafson, 2002). Detta blev påtagligt vid förberedande av förbättringsarbetet, då relevanta 

och korrekta mätetal skulle identifieras.  Det är svårt att hitta objektiva mått att mäta och mätningar har 

istället fått baseras på subjektiva bedömningar. Det kan ses som en svaghet i mätningen av 

processledningens mognadsgrad att det saknas tydligt definierade kriterier för hur varje nyckelområde 

bedöms vara uppfyllt. Dessutom kan frågan ställas om det ens är möjligt att uppfylla grad två (Uppfyllt) 

på bedömningsskalan, då mognadsgrad av processledning och arbete med kvalitetsförbättring är en 

kontinuerlig process utan slut. Med detta konstaterat så har bedömningen ändå utförts av författarna, 

varav en tillhör ledningen och har mycket god inblick i klinikens processledning. Alla befintliga 

processer och dess beskrivningar har gåtts igenom för att utgöra ett så bra bedömningsunderlag som 

möjligt. Graden ”uppfyllt” har även använts för att beskriva hur läget bedöms vid tidpunkten för 

utvärderingen utan att för den skull begränsa utrymmet för fortsatt utveckling och mognad. Ett 

alternativ hade kunnat vara att involvera fler personer i bedömningen antingen genom enkät eller 

gruppdiskussion där gemensam konsensus tas fram kring bedömningen. Initialt planerades även att 

bedöma varje enskild faktakomponent efter färdigbearbetning med hjälp av enkät. Detta visade sig 

innebära alldeles för mycket extraarbete och nedprioriterades bland övriga arbetsuppgifter, varför 

författarna nöjde sig med att endast använda de muntliga bedömningarna som gjordes av styrgruppen 

och som var den bedömning som påverkade PDSA-hjulen för varje enskild faktakomponent.   

 

 

Intentionen att identifiera ett förbättringsarbete på mikronivå fanns inte i projektets plan från början. 

För att visa på kopplingen mellan förbättringsarbete på mesonivå och dess effekter för patienten på 

mikronivå valdes ett av de identifierade förbättringsområdena ut. Det medförde att projektets innehåll 

ändrades från att vara ett förbättringsarbete på enbart mesonivå som främjar förbättring på mikronivå, 

till ett förbättringsarbete som inkluderar meso- och mikronivå.  Förbättringsarbetet var att garantera en 

normoterm patient perioperativt, genom att testa ett självvärmande engångstäcke. Fördelar kunde ses 

med att förbättringsarbetet var enkelt att avgränsa och möjligt att tydligt arbeta med PDSA-hjul och 

Nolans förbättringsmodell samt enkelt att mäta och visa på hur data kan presenteras för att underlätta 

tolkning av dessa (Langley et al., 2009). Förbättringsarbetet på mikronivå involverade dessutom 

deltagare från båda projektgrupperna och det upplevdes som positivt att mer konkret kunna visa på 

förbättringsarbetets effekt för patienten. Det upplevdes även som positivt och lärorikt att kunna 

använda PDSA-hjulet och återkoppla enligt det samt att resonera kring användandet av data och hur 

den ska presenteras för att förankra och resonera kring förändringar på arbetsplatsen.  
 
 

6.1.2 Studien 

Vid förberedelse av fokusgruppsintervjuerna valdes metoden semistrukturerad intervju. Detta valdes 

för att garantera att vissa frågor blev besvarade samtidigt som utrymme gavs till informanterna att själva 

besvara och diskutera fritt i vilken ordning de ville (Wibeck, 2012). Frågorna skulle användas som stöd. 

Uppsättningen av intervjufrågor vid de två intervjuomgångarna skiljde sig åt till vissa delar. De frågor 

som ställdes när projektet initierades var framtagna för att identifiera deltagarnas uppfattning av 

processledning generellt och hur detta kunde vara till nytta för patientens vårdkvalitet. Vid andra 

intervjuomgången var målet att studera deltagarnas uppfattning av vad arbetet med processledning gett 

dem för nya perspektiv, om synen på processledning förändrats, om deras uppfattning om nyttan för 

patientens vårdkvalitet förändrats samt fånga upp de lärdomar de fått av att arbeta i 
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projektgruppsformat och med processledning och förbättringsverktyg. Därav gjordes två skilda 

uppsättningar av frågor (Bilaga 9). Författarna är medvetna om att en direkt jämförelse mellan 

intervjuerna därför inte kan göras men studiens frågeställning kan fortfarande besvaras. Intervjuerna 

var tidsatta med hänsyn till den externa moderatorns och informanternas planering och möjligheter att 

närvara. Det fanns en risk att moderatorn då styrde frågorna för att hinna få svar på frågeställningar 

som fanns och att informanterna blev stressade. Risken fanns även att all information inte kom fram på 

grund av tidsbrist. Inför studien gjordes en bedömning av hur mycket material som var möjligt att samla 

in, analyseras och ändå vara tillräckligt för att besvara frågeställningarna (Wibeck, 2012). Moderatorn 

upplevde tiden som tillräcklig vid förfrågan efter första intervjutillfället. Informanterna har ej heller givit 

indikationer på att tiden upplevts som stressad eller att de ej hunnit förmedla det de önskat. 

Fokusgruppsintervjuerna har avslutats med en sammanfattning och en fråga om någon har något att 

tillägga.  

 

En extern moderator tillfrågades som kunde ställa de semistrukturerade frågorna objektivt utan att ha 

varit delaktig i förbättringsarbetet och för att undkomma att tidigare diskussioner som funnit inom 

projektgrupperna färgade tolkningen av de svar som gavs. Det fanns heller ingen tidigare relation mellan 

moderatorn och gruppmedlemmarna som kunde påverka svaren vilket kan vara både en fördel och en 

nackdel. För att kunna utveckla de ställda frågorna under intervjun är det viktigt att moderatorn får 

kunskap om det som ska studeras (Danielsson, 2012). Moderatorn blev insatt i syftet med 

förbättringsarbetet, frågorna skickades och bearbetades tillsammans inför intervjutillfällena för att 

säkra att frågorna kändes relevanta och att frågeställningen var tydlig för alla. En svaghet med att 

författarna själva inte höll i intervjun var att det inte var möjligt att styra intervjun beroende på de svar 

och diskussioner som framkom. Värdefull information kan därmed ha förlorats.  

 

Valet att ha med en observatör kan även det ha både för- och nackdelar. Det skapar möjlighet att en 

person som inte direkt är deltagande i diskussionen fångar upp känslor, reaktioner med mera men det 

kan också skapa oro hos vissa deltagare. Då fokusgrupper oftast är få till antal ökar ytterligare en person 

på antalet markant vilket kan påverka hur avslappnade deltagarna känner sig. Vissa kan även uppleva 

det obekvämt att någon sitter och observerar (Wibeck, 2010). Responsen från informanterna på 

observatörens närvaro har varit positiv. De upplevde att observatören kunde ”knyta ihop säcken” och 

ställa förtydligande frågor vid behov och informanterna kunde förtydliga sina uttalanden om de 

upplevde att det behövdes. Observatörens anteckningar under intervjun gav också författarna en 

kompletterande bild av resultatet. Fokusgrupperna i studien bestod av vardera tre personer. Beslutet att 

endast ha tre i varje grupp och att bibehålla de gruppkonstellationer som redan fanns, baserades på dels 

rekommendationer om max fyra deltagare/grupp (Dunbar, 1997, refererad till i Wibeck, 2010), önskan 

om att alla skulle känna sig bekväma och få komma till tals och svårigheter att hitta gemensam 

intervjutid för fler deltagare. Det finns artiklar och litteratur (exempelvis Morgan, 1996) samt även 

senare publikationer av Wibeck (2012) som menar på att en optimal storlek på en fokusgrupp ligger 

mellan fyra till sexton deltagare. Det som nämns påverka hur stor gruppen bör vara är bland annat det 

ämne som ska diskuteras samt sammansättning av personer. För stora grupper anses kunna medföra 

att det utrymme som varje enskild deltagare får minskas och risken ökar för att några få deltagare blir 

inofficiella moderatorer och styr samtalet. Samtidigt finns risken att spänningen ökar i grupper med tre 

deltagare (Wikbeck, 2012). Trots att Wibeck i sin senare publikation rekommenderar grupper på fyra 

till sex deltagare konstaterar hon att även grupper på tre personer kan fungera väl. De grupper som 

utgjorde studiens tre fokusgrupper var väl bekanta samt välfungerande tillsammans sedan tidigare. 

Bedömningen gjordes därför att riskerna med för liten grupp var små jämfört med fördelarna att 

bibehålla en gruppkonstellation som kändes trygg och etablerad. Det finns även forskning som resonerar 

kring om fokusgrupper är att föredra framför individuella intervjuer samt hur många 

fokusgruppsintervjuer som behöver genomföras för att uppnå mättnad (Guest, Namey, Taylor, Eley & 

McKenna, 2017). I den genomgång som Guest m.fl (2017) gör av tidigare forskning, konstateras att det 

finns ett flertal faktorer som påverkat forskningsresultatet kring val av intervjumetod för att uppnå 

optimalt resultat vilket försvårar möjligheterna att dra slutsatser. Det finns studier som visar på att det 

är lättare att få fram data som innehåller känslig, personlig information om det genomförs en individuell 
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intervju. Samtidigt visar Guests m.fl (2017) studie på att sådan data ökade vid genomförda fokusgrupper 

jämfört med gruppen som fick samma frågor fast i individuella intervjuer. Studie visade även på att ca 

80% av den totala datamängden inhämtats redan efter tre fokusgruppsintervjuer. Det som är viktiga 

faktorer då det gäller beslut kring intervjumetod och antal gruppmedlemmar är det ämne som ska 

avhandlas, sammansättningen av gruppmedlemmar, moderatorn och gruppdynamiken (Guest, Namey, 

Taylor, Eley & McKenna, 2017). Förbättringsarbetets studie inkluderade totalt sex 

fokusgruppsintervjuer bestående av tre unika fokusgrupper. Detta borde utifrån tidigare resonemang 

kunna inbringa en stor andel data som kommer nära graden av mättnad för ämnet. Det har tydligt 

framgått att de små grupperna minskar informanternas möjlighet till konfidentialitet. Samtidigt har det 

informerats om hur data kommer hanteras för att säkra konfidentialiteten i största mån. Dessa 

förutsättningar accepterades av deltagarna och det faktum att samtliga infann sig vid intervjuomgång 

två skulle kunna tolkas som att upplevelsen från intervjuomgång ett kändes bra och rimlig.  

 

En induktiv ansats innebär att forskningen görs förutsättningslöst. Det finns dock kritik på att alla har 

en viss förförståelse för ett fenomen och att detta färgar studien och minskar dess förutsättningslöshet. 

Ytterligare kritik riktar sig mot att det kan vara svårt att generalisera den kunskap som inhämtas vid 

fokusgruppsintervjuer. Det är svårt att avgöra när studien har den omfattningen att det går att dra en 

generell slutsats. Det går inte heller att säga om resultatet från studien är en absolut sanning eller om 

studieresultatet ser annorlunda ut vid senare forskning (Priebe & Landström, 2012). Författarna ville 

inhämta kunskap från nyckelpersoner i processerna och beskriva processledning samt lärdomar från 

förbättringsarbetet utifrån det. Valet av fokusgruppsintervju gjordes för att få en samlad bild av 

medlemmarnas uppfattning om processledningens värde för patienten. Erfarenheten och kunskapen 

om processledning varierade mellan medlemmarna och det var värdeskapande att tillsammans 

diskutera och komma till konsensus i vissa frågor (Wibeck, 2012).  

 
 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Förbättringsarbete på mesonivå 

Som nämns i bakgrunden var det svårt att hitta entydiga och starkt processledningsrelaterade 

effektresultat av införande av processledning inom komplexa verksamheter som hälso- och sjukvård 

(Øvretveit & Gustafson, 2002; Thor, 2007). Orsaken till detta är att införandet görs under en lång 

period, består av många delaktiviteter med olika start och sluttider, svårigheter att utesluta att andra 

påverkansfaktorer bidrar till att färga resultatet och till vilken grad processledningen införts, dess 

mognadsgrad (Ding, 2015; Øvretveit & Gustafson, 2002). Sammantaget leder detta till svårigheter att 

tydligt kunna säga att enbart processledning medförde ett visst resultat som exempelvis ökad 

vårdkvalitet för patienten. Med hänsyn till de svagheter i mätningen av mognadsgraden som nämns 

under metoddiskussionen så kan det ändå konstateras att klinikens mognadsgrad vad gäller 

processledning har ökat även om inte satta mål till 100% har nåtts. Att utveckla och jobba med 

processledning är en ständigt pågående process och på den vägen har kliniken absolut tagit viktiga steg 

framåt. Kliniken har börjat att skapa en struktur för hur processledning ska kunna anpassas till den 

specifika kontexten och behovet. Arbetet med att skapa nödvändig förståelse och kunskap kring 

processerna har också påbörjats.  

 

Det går att påvisa vikten av att inhämta och använda kunskap om processerna, både på individnivå men 

även på organisatorisk nivå, för att kunna förbättra kvaliteten (Batalden & Davidoff, 2007; Batalden & 

Stoltz, 1993; Ellström, 2010). En av de första aktiviteterna som gjordes i projektet var identifiera vilken 

fakta om processerna som skulle anses som nödvändig. Detta kan anses som en något svår uppgift om 

det finns begränsad erfarenhet av processledning sedan tidigare. Där var litteratur, andra verksamheters 

erfarenheter, lagar och riktlinjer till god hjälp för att skapa ett förslag på grunduppsättning av 

faktakomponenter. Det hade varit önskvärt om det fanns en gemensam uppsättning av sådana inom 

regionen för att öka transparens, igenkännande och tydlighet över hela organisationen, men det gör det 

inte. Huruvida denna uppsättning av faktakomponenter kommer att kvarstå framöver i sin nuvarande 
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form eller om det kommer ske justeringar av komponenter eller vad mer exakt de bör innehålla får 

framtiden utvisa. Det är viktigt att anpassa processledningen så att den passar den unika verksamheten 

och den ska upplevas som ändamålsenlig. Därför måste utrymme finnas för att ökad mognadsgrad i 

processledning leder till ökade insikter, ändrade behov med mera vilket kan komma att påverka 

utformningen.  

 

För att mäta om kunskapen kring de två pilotprocesserna har ökat lämnades en enkät ut i början av 

projektet och en i slutet. Där bedömdes den dokumenterade kunskapen om den enskilda processen samt 

till vilken grad denna kunskapen underlättade för verksamheten att planera, leda, utvärdera och 

förbättra. Utvärderingen av detta visar på att kunskapen kring processerna har ökat och att det är lättare 

att leda och styra processen. Det finns några faktorer som påverkar tolkningen av resultat av enkäten. 

Skillnaden i bedömningen är inte stor vilket skulle kunna bero på, som en av respondenterna sa 

inledningsvis, att ”jag kommer säkert bedöma lägre vid utvärderingen för då har jag lärt mig mer om 

hur en processbeskrivning borde vara”. Dessutom är det endast 4 skalsteg på bedömningsstegen vilket 

minskar möjligheterna till att nyansera bedömningen ytterligare samt erhålla stor skillnad i bedömning. 

Enkäten delades ut till ett fåtal (sex) personer i syfte att få en signal om ifall arbetet genererat högre 

processkunskap och inte i syfte att representera en större population för att kunna generalisera 

resultatet vilket rekommenderas vid enkätundersökningar (Billhult & Gunnarsson, 2012).  Vid vidare 

forskning krävs ett större underlag för att skapa tillförlitlighet och möjlighet att dra statistiska slutsatser. 

I den utvärderande omgången svarade inte alla, då var alltså antalet insamlade enkätsvar ännu lägre 

(fyra som lägst). Detta påverkar också hur stor och säker tolkning som kan göras av just detta resultatet. 

Det som kan konstateras är att i de svar som inkommit har en bedömning gjorts som visar på ökad 

kunskap. Detta stämmer väl överens med det budskap som inhämtats med hjälp av 

fokusgruppsintervjuerna vilket kan stärka att indikationen som visas i enkäten stämmer. Genom att 

bearbeta två pilotprocesser har kunskapen kring dessa ökat. Flöden har klargjorts och oklara aktiviteter 

och processteg har tydliggjorts vilket har gett ny insikt i processen, både för projektgrupperna men även 

för styrgruppen. Viktiga mått har identifierats och det finns även en plan för hur dessa ska presenteras 

och analyseras för att ge verksamheten så god kunskap som möjligt om processen samt om dess 

variationer – normala och oväntade. Uppsatsens titel, Organisatoriskt lärande för att öka vårdkvalitet, 

vill visa för läsaren vilken viktig del lärandet är för medarbetarnas engagemang och delaktighet men 

också att lärandet skapar motivation att påverka och förbättra verksamheten. Förbättringsarbetet och 

projektets medlemmar har påverkats positivt av att det fanns ett intresse från ledningen för 

genomförandet.  Det har varit en öppen dialog där det tillåtits ifrågasättande och oliktänkande och där 

stödet från ledningen har varit avgörande för att tid kunnat avsättas och arbetet prioriterats. 

 

Kan processledning och organisatoriskt lärande leda till ökad vårdkvalitet? Det finns studier som visar 

på att den struktur och förbättringsdriv som processledning innebär leder till ökad kvalitet i längden 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Ding, 2015; Rentzhog, 1998). Förbättringsarbetet har kunnat visa på att 

mognadsgraden av processledning har ökat och även att kunskapen kring den enskilda processen ökat. 

För att styrka argumentet ytterligare om kopplingen mellan processledning och ökad vårdkvalitet har 

vi, inom ramarna för projektet även initierat ett förbättringsarbete på mikronivå där det går att se en 

direkt effekt för patienten. Detta förbättringsarbete blev identifierat i samband med 

processledningsarbetet. Det går naturligtvis att argumentera för att förbättringsarbetet hade kunnat 

identifierats och initierats utan att det var kopplat till processledning. Det som processledning bidrar till 

är att det finns en naturlig och i organisationen inbyggd ständig drivkraft att hitta gapen i processerna 

och att skapa en planering för hur dessa ska åtgärdas, att ständigt och regelbundet utvärdera, analysera 

variationerna och agera på dessa. Dessutom bidrar processledning till att se till hela processen utifrån 

patientens synvinkel, istället för ur den administrativa organisationens, och till hela systemet. Genom 

att helheten betraktas undviks att punktinsatser görs som i långa loppet inte ger bestående förbättringar 

eller till och med försämringar på andra ställen i systemet vilket det finns dokumenterad erfarenhet 

kring (Hess, 2009). Vid uppstart i höstas saknades tydliga, uttalade och strukturerade beskrivningar på 

hur patienterna ska göras delaktiga i de två pilotprocesserna. Kliniken har en kvalitetspolicy och ett mål 

att patienten ska vara nöjd med vården och tillsammans med professionen skapa den bästa vården 
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(Operations- och intensivvårdskliniken Ryhov, 2017).  Hälso- och sjukvården har ett ansvar att göra 

patienten delaktig i utformningen av vården och att organisera sin verksamhet och dess resurser så att 

det på bästa sätt gagnar patienten, kunden (SFS 2010:659; SFS 2014:821). För att kunna uppnå detta 

krävs en kunskap om verksamheten och dess helhet för att förstå hur den påverkar patienten. Det krävs 

även att det finns kunskap om hur resultatet är som verksamheten levererar och ifall det stämmer med 

vad som är viktigt för patienten. Efter genomfört förbättringsarbete finns klara, tydliga och 

dokumenterade rutiner för hur dessa två processer ska göra patienten mer delaktig i utformningen och 

utvärderingen av processerna.  

 

Förbättringsarbetets syfte var att utveckla klinikens processledning och det organisatoriska lärandet 

genom att arbeta utifrån två valda processer. Hela klinikens processledning blir därmed inte påverkat i 

detta skede utan arbetet förväntas skapa förutsättningar för att utveckla klinikens övriga processer 

framöver. En metod för att i en liten skala testa och utveckla idéer som projektgrupperna identifierade 

under arbetets progress. Resultatet av förbättringsarbetet behöver sedan implementeras i alla 

verksamhetens processer. 

 

 

6.2.2 Förbättringsarbete på mikronivå 
 

I planeringen av förbättringsarbetet på mikroarbetet diskuterades det ingående vilken temperatur och 

hur många temperaturmätningar som skulle användas för att testa den nya självvärmande filten. Då det 

uppmärksammades att det historiskt sett varit varierande med temperaturmätningar och framförallt 

vid vilka tider under operationsflödet som dessa tagits, togs beslutet att enbart jämföra den temperatur 

som tas i samband med operationsslut för att kunna jämföra temperaturmätning vid samma tidpunkt i 

förloppet. Denna mätning görs regelbundet hos den stora majoriteten av patienter. Alternativet som 

kunde ses var att inte använda historiska data som baseline utan inleda testen med att mäta på ett antal 

patienter där den självvärmande filten inte användes trots att den fanns tillgänglig. Gruppen kom 

gemensamt fram till att det inte var bra ur patientsynpunkt då patienten riskerade att bli kallare pre- 

och postoperativt än vad som var nödvändigt enbart för att samla in mätvärden. Även om det hade varit 

intressant att se hur patientens temperatur låg utspritt över hela den perioperativa tiden så känns det 

som ett korrekt beslut. I samband med dessa mätningar har även oregelbundenheten i 

temperaturmätningarna återigen uppmärksammats vilket har lett till att nya insatser gjorts för att öka 

mätningarna och det har även studerats om det går att inhandla kontinuerliga temperaturmätare som 

kan användas under hela det perioperativa förloppet.  

 

6.2.3 Studie av förbättringsarbetet 
 

Studier har visat på vikten av att medarbetare skapar en förståelse för verksamheten och därmed en vilja 

att ständigt förbättra (Palmberg, 2009; Rentzhog, 1998). Finns inte förståelse eller möjlighet att bli 

involverad i utformningen av verksamheten är risken att motivation saknas för att driva förändringar 

som då tenderar att rinna ut i sanden eller inte påbörjas alls (Rentzhog, 1998). Det är vanligt i studier 

av förbättringsarbeten att fokus finns på huruvida någon förbättring skett men däremot beskrivs inte 

varför förändringen genomförts eller hur genomförandet gått till (Portela, Pronovost, Woodcock, Carter 

& Dixon-Woods, 2015). Medarbetarnas inställning och uppfattning om ett införande belyses mer sällan.  
 

Studien av förbättringsarbetet hade som syfte att beskriva medarbetarnas uppfattning kring 

processledning och lärdomarna av genomförandet av förbättringsarbetet. Tre av fyra kategorier är 

desamma i de båda intervjuomgångarna  vilket kan förklaras med att frågorna skiljer sig åt i vissa delar 

men ändå behandlar samma ämnen. Syftet med att omformulera frågorna var att bättre kunna inhämta 

informanternas förvärvade kunskap om processledning efter förbättringsarbetets genomförande. Det är 

medarbetarnas uppfattning om vad processledning innebär som styr hur de förhåller sig till det, agerar, 

reagerar och motiveras. Detta ligger till grund för val av fokus för studien. Det blir en lärdom att dra 
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nytta av vid kommande förändringsarbeten i verksamheten. Även om det går att frambringa mängder 

med stöd för varför en implementering av processledning kan leda till att skapa en lärande organisation 

(Lindh & Gustavsson, 2017; Batalden & Davidoff, 2007) och därmed förbättrad kvalitet är det ändå den 

uppfattning som råder hos medarbetarna som är den viktiga och som avgör graden av framgång vid 

implementering. Informanternas lärande vid arbetet med processledning var en viktig fråga för syftet 

till studien. En stödjande ledning behöver se medarbetarnas behov av lärande och använda deras 

kunskap till att hela tiden utveckla och förbättra verksamheten (Ellström, Ekholm & Ellström, 2007; 

Ellström, 2010).  Det framkom tydligt i fokusgruppsintervjuerna att yrkeskompetens ansågs lika viktig 

som förbättringskompetens för att lyckas med förbättringsarbeten vilket är något som även tidigare 

studier och kunskap understryker (Batalden & Davidoff, 2007; Batalden & Stoltz, 1993; Langley et al., 

2009). Variationer i processresultat är en annan kunskap som är av betydelse för att förbättra 

verksamheter (Batalden & Stoltz, 1993; Ellström, 2010). Ellström (2010) menar att insikt om variationer 

många gånger dessutom utgör startskottet för organisatoriskt lärande och initiering av 

förbättringsarbete. Den aktuella verksamheten kräver metodbeskrivningar för att lösa problem och 

fokusera på specifika uppgifter som har direkt livsavgörande effekter för patienten. Metodbeskrivningar 

och riktlinjer medverkar till ett icke hierarkiskt och multiprofessionellt samarbete i patientens vårdflöde 

(Schwarzbach, Hasenberg, Linke, Kienle, Post & Ronellenfitsch, 2011). OP/IVA behöver även en annan 

typ av lärande där medarbetare uppmuntras till att ifrågasätta rutiner, kritiskt granska och vara 

delaktiga i förbättringar av verksamheten vilket påverkar vården av patienten. Det behövs en balans 

mellan dessa två sätt att lära (Ellström, Ekholm & Ellström, 2007). Utifrån ovanstående argument skulle 

man kunna dra slutsatsen att processledning skapar ett system och en struktur för att inhämta olika 

slags kunskap, kunskap som i sin tur är avgörande för att kunna förbättra verksamheten. Därmed kan 

processledning leda till bättre vårdkvalitet för patienten. 

 

Det finns internt ett stort intresse, engagemang och stöd från klinikledningen att utveckla 

processledningen. Även hos medlemmarna i projektgrupperna finns ett stort intresse, engagemang och 

motivation att förbättra verksamheten. Medarbetarna kände glädje och fick energi av att involveras och 

att deras kompetens efterfrågades. När förståelse för processerna finns är det lättare att lyfta fram 

patientens perspektiv. Görs patienten och anhöriga delaktiga skapas en heltäckande bild över vilka 

risker som finns för patienten och därmed kan vårdskador förebyggas (Lindh & Gustafson, 2017; 

Rentzhog, 1998). I studien framkom att patientens perspektiv saknades och flera förbättringsförslag 

identifierades med patientperspektivet i fokus. Två av dessa förbättringsområden var att utvärdera 

patientens upplevelser och synpunkter på vården samt skapa ett samarbete med patientföreningar och 

patientorganisationer. Informanterna menade att patientens intresse alltid fanns i det patientnära 

arbetet men det saknades dokumenterade rutiner för hur denna information ska hanteras och ageras 

på. Med processledning ser informanterna en möjlighet att på mesonivå öka värdet för patienten i 

vårdförloppet genom att skapa en processförståelse, utveckla ett ledarskap som främjar ett 

organisatoriskt lärande samt använda systematiska strategier (Batalden & Davidoff, 2007; Batalden & 

Stoltz, 1993; Langley et al., 2009; Lindh & Gustafson, 2017; Rentzhog, 1998).  
 

I båda intervjuomgångarna har kategorier kring gap framträtt. I första intervjuomgången som en 

huvudkategori – Identifierade gap i verksamheten, och i andra intervjuomgången som en subkategori – 

Identifierar förbättringsområden. Skillnaden dessa emellan utgörs av att i första intervjuomgången 

utkristalliserades det tydligt ett flertal brister i den rådande organisationen, dessa samlades i en 

huvudkategori. I andra intervjuomgången nämndes identifiering av gap/förbättringsområden mer som 

en del av de vinster som processledning innebär, därav utgör området en subkategori i analysomgång 

två. I första intervjuomgången identifierades några gap i verksamheten, varav två gap framträdde 

tydligast och verkade fungera som drivkraft och motivation till att genomföra förbättringsarbetet. Ett av 

gapen var upplevda brister i utvärderingsrutiner av genomförda förändringar och därmed brist på 

feedback till personalen. I klinikens nuvarande processarbete och förbättringsarbete saknas planerad 

utvärdering.  I projektgruppen för OP-processen framkom gapet tydligt och utgjorde en stor 

inspirationskälla till att tydliggöra processerna och förbättra processledningen. Drivkraften hos 
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projektgrupperna var och är att göra verksamheten bättre, att möjliggöra en bättre vård för patienterna, 

dem verksamheten är till för. Kollegor och medarbetare ska förstå nyttan med arbetet och få hjälp med 

att kunna förbättra och utvärdera i det dagliga arbetet. Det andra gapet var otydliga processer som 

innebar ineffektivt arbete och där en stor vinst kunde ses vid ett förtydligande av processen. 

Informanternas uppfattning om processledning var vid den inledande intervjuomgången något diffust. 

Endast en informant hade en mer djupare förståelse och erfarenhet för processledning. Trots detta 

förmedlades en uppfattning om att det innebar någon form av förbättringskultur och 

organisationsstruktur. Stor del av uppfattning låg på problematiken kring att det upplevs som ett diffust 

begrepp och att det är distanserat från medarbetarna på mikronivå men även på mesonivå. Cochrane et 

al. (2007) beskriver dessa gap mellan forskning och riktlinjer och hur kunskapen sedan används i 

praktiken. De framhäver vikten av modeller samt rutiner för att kunskapen ska bli förmedlad och 

tillgänglig i verksamheten. Vi kan se, i den avslutande intervjuomgången, att det fortsatt finns utrymme 

för att fördjupa kunskaperna i processledning. Dock har informanterna vid intervjuomgång två fått ökad 

erfarenhet kring att arbeta med processer och kan se vad detta arbete har bidragit till vilket resulterar i 

att man vid detta tillfälle kan se att det bidragit till ökad kunskap om processerna samt ökat det 

organisatoriska lärandet. Ren teoretisk kunskap om processledning är möjligtvis inte avgörande utan 

det viktigaste är att när de arbetar med processledning upplevs det leda till något positivt även om de 

inte kan förklara konceptet fullt ut. 

 

I studien framkom även framgångsfaktorer som behövdes för att nå en framgångsrik processledning. 

Dels nämndes vikten av att ha någon som kan stötta rent organisationsmässigt och coach-mässigt, en 

typ av facilitator som visar vägen och har kunskap om förbättringsverktyg och metoder som kan hjälpa 

till att lösa de problem och svårigheter som uppstår. Det har även tidigare studier sett som en viktig 

faktor (Thor et al., 2004). Informanterna berättade att de fick energi och glädje när någon efterfrågade 

deras kunskap och samtidigt kunde undanröja hinder och stötta med förbättringsmetodik. Det framkom 

också vikten av att rätt förutsättningar finns för medarbetarna i form av tid samt att det finns en 

förändringsbenägen ledning som ger tydliga riktlinjer. 

 

Bland de vinster som nämndes var ökad känsla av delaktighet hos de medarbetare som deltog i projektet 

och detta bidrog till glädje att känna att ens kompetens och kunskap tas tillvara på och är viktig. Det 

framkom även att när processerna förtydligades så förbättrades samarbetet med andra verksamheter 

och det skapades en förståelse som inte fanns förut (Rentzhog, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
   

6.3 Slutsatser 

 

Att arbeta med och att utveckla processledning tar tid och resurser och det är svårt att få snabba 

patientnära vårdkvalitetsresultat som entydigt pekar på koppling till processledning. Studien visar på 

att om denna insats görs och om det ges de resurser och det utrymme som behövs så kan vinster både 

för patienten och organisationen ses. Den struktur som skapas och personcentreringen ses som viktiga 

faktorer som leder till ökad vårdkvalitet. Processledning har visat sig öka organisationens och 

medarbetarnas lärande om verksamheten och denna kunskap bidrar till att främja möjligheterna till att 

planera, leda, utvärdera och förbättra verksamheten. Detta i sin tur leder till ökad vårdkvalitet där 

patienten sätts i centrum och görs delaktig i utformningen. Utöver detta ses att processledning bidrar 

till att skapa en känsla av delaktighet, energi och lust hos medarbetarna och en glädje över att den 

kompetens och erfarenhet som finns tas till vara i kombination med att få vara en del av 

verksamhetsutvecklingen. Genom förbättringsarbetet har även direkta förbättringar kunnat påvisas för 

patienten, genom att ett identifierat gap på mikronivå har överbryggats.  

 

Framgångsfaktorer för optimal processledning är dels tillgång till både yrkeskompetens och 

förbättringskunskap men även närvaro av coach eller facilitator. Det är avgörande att processledningen 

görs tillgänglig för alla medarbetare i organisationen, att en bra balans hittas mellan struktur och 

flexibilitet samt att den görs förståelig för alla. Att medarbetarnas egna drivkrafter som glädje, 

delaktighet, känsla av nytta med mera tas till vara på är en faktor som starkt bidrar till ett lyckat resultat.  

 
Praktiska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Ska vidare studier och projekt göras med syfte att tydligt koppla förbättringsarbete på mesonivå till 

patientnytta behöver projektplanen sträcka sig över en längre tid. Införande av processledning sträcker 

sig över en längre tid och effektmåtten är därför svåra att mäta under första året. Kommunikationen ut 

i hela verksamheten behöver vara tydlig och återkommande. Vid tillsättning av projektgrupper är den 

individuella kunskapen om processen hos projektmedlemmarna lika viktig som att det finns 

projektcoacher som stöttar och skapar förutsättningar för att arbetet drivs framåt. Det är bra att ha 

ställföreträdande personer som kan träda in i gruppen då någon projektmedlem faller bort. Tid är en 

potentiell begränsande faktor och måste därför behandlas som en risk. 

 
Nästa steg  

Planen framöver är att genomföra förbättringsarbetets processbearbetning med samtliga av klinikens 

processer. Framtagandet av en processbeskrivningsmall som kan gälla för samtliga av verksamhetens 

processer har varit en del av detta projekts syfte. En framtida studie kan utforska resultatet på mikro- 

och på mesonivå och beskriva de effektmått som kan identifieras.  Det är även av intresse att studera 

ytterligare vilka framgångsfaktorer som finns för att lyckas med processledning. 
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Versionsnummer 1.0 Gäller från    
Ansvarig    Godkänt av    
Kapitel    Rubrik     

  
 

Gäller för  

Operations- och Intensivvårdskliniken  

Enhet  

  

Mall för processbeskrivning 

 

Namn på process • Sträva efter att välja ett namn som speglar varför något görs 

(syftet) och vad som görs, istället för exakt hur det görs.  

• Utgå inte ifrån organisationsstrukturen (undvik 

inköpsprocessen, personaladministrativa processen etc.). 

• Uttryck namnet som ett verb och substantiv. Det ska gå att sätta 

att framför namnet på processen (Exempel: att utveckla nya 

tjänster, att underhålla relationer med mottagarna).  

• Namn ska betyda något för organisationen och vara lätt att 

förstå.  

Kliniktillhörighet Den klinik som processen tillhör. 

Typ av process Ange typ av process utifrån följande indelning: 

Huvudprocess: Övergripande process som utgör verksamhetens 

viktigaste flöden och skapar grunden för verksamheten. Kan delas in i 

delprocesser. Optimalt är att ha 2-6 huvudprocesser.  

Ledningsprocess: Process som behövs för att styra och koordinera 

övriga processer.  

Delprocess: Logiskt avgränsad del av en annan process och som 

omfattar en eller flera aktiviteter. 

Stödprocess: Process som är viktiga för att stödja huvudprocesserna. 

En stödprocess har inte direktkontakt med slutkunden men är en 

förutsättning för att övriga processer ska fungera effektivt.  

Omfattning Definiera specifikt vad som startar processen och vad som är resultatet, 

dvs. objekt in och objekt ut. Samtidigt som objekten definieras 

fastställer man hur processerna hänger ihop med varandra. I vissa fall 

kan resultatet av en process starta en annan. 

Syfte Speglar varför något görs, vad som är motivet. Vem ska processen 

skapa värde för? Syfte är något övergripande, en inriktning och inte 

alltid mätbart. Processens syfte är det som ger den dess 

existensberättigande och kommer att påverka allt vidare arbete med 

processen. Processens namn bör kontrolleras så att syfte och namn 

reflekterar varandra. 
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Mål Ska alltid vara konkret. Ett mål är det resultat man vill åstadkomma med 

sin insats, det förväntade resultatet. Det bör vara mätbart och tidssatt så 

att man kan fastställa när målet är uppnått. Tänk SMARTA mål, dvs 

Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt och 

Ansvarstagande. 

Aktiviteter/åtgärder Vilka aktiviteter/åtgärder ska ingå i processen och vilken är deras 

inbördes ordning? En aktivitet är en uppgift med ett specificerat 

resultat, med en förväntad varaktighet och ett definierat 

resursbehov. Aktiviteter inom vård och omsorg syftar till att identifiera 

och hantera tillstånd, problem eller behov hos vård- och 

omsorgstagaren och utgörs av t.ex. utredning, ställningstagande, 

genomförande och uppföljning. 

Process-/flödesbeskrivning Grafisk beskrivning av processen utifrån standardiserat sätt med givna 

symboler med fastställt budskap. 

Mätetal och målnivå Vilka mått är relevanta för processen och vilken är målnivån för varje 

mått? Målen sätts med fördel utifrån olika perspektiv – erfarenheter, 

professionellt genomförande, funktion och resurser. Använd följande 

frågor till hjälp: 

Klinisk process: 

1. Vad behöver vi veta för att säkra ett professionellt 

genomförande? 

2. Vad behöver vi veta om patientens funktionella status 

(fysiskt, psykiskt, socialt)? 

3. Vad behöver vi veta om individers/patienters/närståendes 

erfarenheter? 

4. Vad behöver vi veta om resursbehovet 

(kompetens, tid, kapacitetsbehov, utrustning…..) 

Icke-klinisk process 

1. Vad behöver vi veta för att säkra ett professionellt 

genomförande? 

2. Vilka funktioner är viktiga att vara välfungerande i en icke 

klinisk process? 

3. Vad behöver vi veta om kunders erfarenheter? 

4. Vad behöver vi veta om resursbehovet 

(kompetens, tid, kapacitetsbehov, utrustning…..) 

Det går även bra att använda Balanced Score Care (BSC) som hjälp 

för att hitta mått.  

Förhållande till övriga 

processer 
 

Lagar och riktlinjer viktiga 

för processen 
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Processägare Har det strategiska ansvaret för att processen förbättras och utvecklas. 

Resursägaren ansvarar för att alla resurser som behövs för processen 

blir tillgängliga. 

Processledare Processledarens ansvar är en direkt delegering av delar av 

processägarens ansvar. Processledarens uppgift är att på ett strukturerat 

sätt leda, samordna och koordinera arbetet för att säkra att processens 

resultat utvecklas mot uppställda mål, dvs hantera de taktiska och 

operativa processägaruppgifterna i en stor organisation. Den exakta 

avgränsningen mellan ansvaret för processägare och processledare är ej 

förutbestämt utan kan variera beroende på process och behov. 

Processteam Tvärprofessionell arbetsgrupp med kompetenser inom specifika 

ansvarsområden inom processen. Processteamet har till uppgift att 

kartlägga processen, ta fram mål och mätningar samt identifiera 

förbättringsområden. Teamets uppdrag är att initiera och utvärdera 

aktiviteter i processen inom de identifierade förbättringsområdena. Det 

är av värde att kund, patient, anhörig eller deras företrädare deltar i 

teamet. Kan även kallas för Förbättringsgrupp. Förbättringsgruppen 

driver tillsammans med processledaren. 

Kontaktperson  

Viktiga interna/externa 

aktörer/ 

samarbetspartners 

 

Risker och säkerhet Beskriv risker som är relevanta för processen. Hur hanterar ni 

avvikelser? Hur arbetar ni med risk- och händelseanalyser? 

Patientmedverkan Hur görs patienten och anhöriga delaktiga i utformningen av processen? 

Resursbehov Beskriv ert behov av personal, lokaler, utrustning och övriga resurser. 

Resultat Redovisa de mest relevanta resultaten för processen. 

Förbättringsarbeten Beskriv förbättringsarbeten som pågår inom processen. Ange ansvariga 

och tidsram.  

Revidering- och 

uppdateringsinformation 

När och hur ofta ska informationen, satta mål, bestämda 

förbättringsarbete ses över och utvärderas och av vem. När det är gjort 

ska datum sättas och av vem.  
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http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=42417&childId=19232 Uppdaterad 2015-09-22 

Qulturum (2017b) Mål, sätta upp smarta mål (SMART). Hämtad 2017-09-15 kl. 11:30 från 

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43165 

RJL Intranät (2017). Processbeskrivning stöd-/ledningsprocess. Hämtad 2017-08-23 kl.11:00 från 

http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=38535&childId=37177 Uppdaterad 2017-08-07 15:42 

Socialstyrelsen (2015). Nationell informationsstruktur. Stockholm: Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen (2017). Termbanken. Hämtad 2017-09-13 kl. 10:08 från 

http://termbank.socialstyrelsen.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fTerm=process&fSubject=0.0.0 

Tonnquist, B. (2016). Projektledning. Stockholm: Sanoma Utbildning. 

Uppsala (2012). Processbeskrivning – kvalitetsstyrning. Uppsala: Lednings och kvalitetssystem IT-avdelningen.

http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=42417&childId=19232
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43165
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=38535&childId=37177
http://termbank.socialstyrelsen.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fTerm=process&fSubject=0.0.0


Bilaga 4: Progress för förbättringsarbetets bearbetning av faktakomponenter 
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Progress av bearbetning av utvalda faktakomponenter, totalt 22 stycken, för de två pilotprocesserna för 
förbättringsarbetet.  

 

 



Bilaga 5: PDSA-hjul 1 & 2 för det övergripande förbättringsarbetet på mesonivå 
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Bilaga 5: PDSA-hjul 1 & 2 för det övergripande förbättringsarbetet på mesonivå 
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Bilaga 6: PDSA-hjul 1 på meso-mikronivå: Bearbetning av faktakomponenten patientmedverkan 
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Bilaga 7: PDSA-hjul 1 för förbättringsarbete på mikronivå: Normoterm patient perioperativt 
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Bilaga 8: Utvärdering av processbeskrivning på de två pilotprocesserna 
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Svarsalternativ: 
Inte alls = 1 poäng 
I ganska låg grad = 2 poäng 
I ganska hög grad = 3 poäng 
I hög grad = 4 poäng 
Vet inte = 0 poäng 

OP-processen MTU-processen 

Base-
line 

April 
2018 

Förändring Base-
line 

April 
2018 

Förändring 

1. Hur komplett upplever du att den 
dokumenterade processbeskrivningen är idag? 

2,6 (6) 4,0 (3) 1,4 2,6 (6) 4,0 (1) 1,4 

2. Upplever du att det går att få ett tydligt svar i 
processbeskrivningen på de komponenter som 
är föreslagna? 

2,8 (6) 4,0 (3) 1,2 2,9 (5) 4,0 (1) 1,1 

3. Utifrån befintlig beskrivning, i vilken 
utsträckning underlättar den att 

      

- planera processen? 2,8 (6) 4,0 (3) 1,2 2,8 (6) 4,0 (1) 1,2 

- leda processen? 2,7 (6) 4,0 (3) 1,3 2,8 (6) 4,0 (1) 1,2 

- utvärdera processen? 3,0 (6) 4,0 (3) 1 2,8 (6) 4,0 (1) 1,2 

- förbättra processen? 3,0 (6) 4,0 (3) 1 3,2 (6) 4,0 (1) 0,8 

 
 
Enkäterna lämnades ut till styrgruppen (tre personer) samt respektive projektgrupp (tre personer). Totalt 
delades de två enkäterna ut till sex personer/enkät. Summan som är angiven i tabellen är medelvärdet 
utifrån totalpoäng och antalet personer som svarat. Tal inom parentes är antalet personer som svarat på 
frågan.  



Bilaga 9: Intervjuguide för intervjuomgång 1 och 2 
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Fokusgruppsintervju - omgång 1 

Tid: 45 minuter 
Intervjuare: Xxxx Xxxx 
Bisittare:  Yyyy Yyyy 
Inledning: Presentation av personer, tid, syfte med intervjun 
Övergripande syfte med intervjun: Identifiera deltagarnas uppfattning av hur en enhetlig 
processledning på mesonivå kan generera en högre vårdkvalitet för patienten. 
 

▪ Vad tänker ni på när ni hör ordet processledning? 

 
▪ Hur upplever ni att processledningen fungerar idag? 

a) vad är det som fungerar bra? 

b) är det något som inte är bra? 

 
▪ Vad innebär en strukturerad arbetsmetod vid processkartläggning för er? 

a) Vilka kan fördelarna vara? 

b) Vilka utmaningar finns? 

c) Vilka nackdelar kan det finnas med en strukturerad arbetsmetod med tydlig mall vid 

processkartläggning jämfört med ett mer fritt och ostrukturerat arbete? 

 
▪ Vad innebär ” vårdkvalitet för patienten” för er? 

a) Hur vet vi att den blir bättre? 

b) Att den blir sämre? 

c) Vet vi att vi uppnår en god vårdkvalitet för patienterna på vår klinik? 

 

 
▪ Kan processledning påverka patientens vårdkvalitet enligt er? 

a) Har ni erfarenhet av detta? 

b) Vilka utmaningar finns det? 

c) På vilket sätt frågar vi patienten? 

 

 

• Finns det ytterligare synpunkter runt processledning som ni vill lyfta fram? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 9: Intervjuguide för intervjuomgång 1 och 2 
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Fokusgruppsintervju - omgång 2 

Tid:  Max 45 minuter 
Intervjuare: Xxxx Xxxx 
Observatör: Yyyy Yyyy 
Inledning: Presentation av personer, tid, syfte med intervjun 
Övergripande syfte med intervjun: Identifiera deltagarnas uppfattning av hur en enhetlig 
processledning på mesonivå kan generera en högre vårdkvalitet för patienten. 
 
Om processledning 

• Har er syn på processledning förändrats sedan projektarbetets start? 

- i så fall hur? 

 

• Hur upplever ni att processledningen fungerar idag med den kunskap ni har nu? 

 

• Vilken nytta och vilka möjligheter kan ni se med en väl fungerande processledning på hela 

kliniken? 

 

• Vilka utmaningar ser ni med att få en väl fungerande processledning på hela kliniken? 

 

• Kan ni beskriva om det finns en koppling mellan patientens vårdkvalitet och 

processledningsarbetet? Hur ser den i så fall ut? 

 

 

Om projektupplägget 

• Vad anser ni att projektarbetet tillför kliniken och dess processledning? 

 

• Hur tycker ni att det har varit att arbeta med förbättringsmetodik? 

 

• Vilka lärdomar har ni fått? 

 

 
 


