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En studie av chefer och ledares uppfattningar av 
ett förbättringsarbete för äldre patienter i samband 
med läkarbesök på en husläkarmottagning.  



 

Sammanfattning 

Bakgrund  

En del äldre patienter har svårigheter att på ett strukturerat sätt formulera sina besvär under ett 
läkarbesök i primärvården. Om inte patienterna uttrycker sina behov kan b la. upplevelsen av 
delaktighet påverkas negativt. Ett tydligt ledarskap som stödjer förbättringsarbete är en av 
förutsättningarna för vårdens utveckling. 

Syfte  

Syftet med förbättringsarbetet var att undersöka på vilket sätt förberedelser inför ett läkarbesök kan 
bidra till delaktighet för äldre patienter. Studiens syfte var att studera chefers/ledares uppfattningar av 
förbättringsarbetet genom jämförelse mellan resultaten från kvalitativa intervjuer och kvantitativa 
kvalitetsparametrar.  

Metod   

Metoden för förbättringsarbetet var tjänstedesign i kombination med systematiskt förbättringsarbete. 
Metoden för studien av förbättringsarbetet var en fallstudie utifrån intervjuer och kvalitetsparametrar.  

Resultat  

Tre personas och patientresor har arbetats fram. Resultatet av förbättringsarbetet har påvisat ett 
samband mellan att vara förberedd och att uppleva delaktighet.  Studien utmynnade i tre teman som 
beskrev uppfattningar av förbättringsarbetet; organisation, kvalitet och tjänstedesign. Sammantaget 
kan vi se en trend som, utifrån kvalitativa och kvantitativa data, talar för en generell kvalitetsförbättring 
för mottagningen. 

 
Nyckelord: Delaktighet, förberedelse inför läkarbesök, ledarskap och tjänstedesign.  



 

Summary 

What should I say to the doctor?  

Background 

It may be difficult for some elderly patients structuring their problems during a doctor's visit in primary 
care. Unless the patients express their needs, the experience of participation may be adversely affected. 
A strong leadership that supports improvement work is one of the prerequisites for care development. 

Purpose  

The purpose of the improvement work was to examine if preparation before a doctor's visit can 
contribute to involvement of elderly patients.  The purpose of the study was to study 
managers/leaders' perception of improvement work through results from qualitative interviews 
quantitative quality parameters. 

Method   

The method for the improvement work was Service Design combined with systematic improvement 
work. The method for the study was a case study comparing qualitative and quantitative data through 
qualitative interviews and quantitative quality parameters.  

Results   

Three personas and their patient journey maps have been worked out. The result of the improvement 
work has shown connection between being prepared and experience of participation. The study 
emanated into three themes describing the perception of the improvement work; organization, quality 
and Service Design. Overall a trend, based on qualitative and quantitative data, indicates a general 
quality improvement at the primary health care. 

Keywords: Leadership, participation, preparation for medical visits and Service design. 
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Inledning 

”Jag vet inte riktigt vad jag ska säga när jag kommer till läkaren, jag blir nervös tror jag…” 

”Jag har så många saker jag vill ta upp, jag har en lång lista, men tiden räcker aldrig till” 

”Ibland har jag inte vågat fråga läkaren om det som är viktigt för mig, jag känner mig som    
en gnällig kärring” 

                Citat från intervjuer med patienter, Stockholms Sjukhem, 2017  

Att besöka sjukvården kan vara laddat och många gånger vara förknippat med oro och rädsla för 
patienter, framför allt när besvären eller sjukdomarna är flerdimensionella och komplexa (Ekman, 
2014). Det framgår såväl av tidigare forskning som av citaten ovan. Det betyder att hälso- och 
sjukvården behöver utveckla sitt synsätt genom att utgå från en helhetsbild av patienterna för att 
därmed bättre kunna tillgodose de individuella behoven. Personcentrerad vård kan leda till att flera 
dimensioner av patienternas behov tillgodoses (Vårdanalys, 2012). Sveriges befolkning blir äldre och 
andelen kroniskt sjuka ökar varje år. Allt fler äldre med funktionsnedsättningar och kronisk sjukdom 
lever längre i sina hem, vilket ställer högre krav på primärvården. Primärvårdens huvudsakliga uppgift 
är stort och innefattar alla patienter som inte är i behov av sjukhusens medicinska och tekniska 
resurser eller annan särskild kompetens. (Socialstyrelsen, 2016). Under de kommande åren förväntas 
den äldsta åldersklassen 65 år och äldre öka med 16 % (ca 300 000) (Statistiska centralbyrån, 2017). 
Det förbättringsarbete som genomförts inom ramen för denna uppsats avser att förbättra 
delaktigheten hos äldre sjuka patienter i besöket hos läkare på en husläkarmottagning.  

Bakgrund 

Bakgrundsbeskrivningen belyser vad som kan påverka den äldre patienten i mötet med vården utifrån 
tidigare forskning samt det lokala problemet och chefer/ledares roll i förbättringsarbeten.  

Tillgänglig kunskap 
 
Vården ur patienternas perspektiv- 65 år och äldre är en rapport som visar i en jämförelse att de äldsta 
patienterna i befolkningen upplever lägst delaktighet i sin vård (tabell 1). Eftersom personer över 75 år 
generellt har ett större vårdbehov jämfört med de mellan 65–74 år är det särskilt angeläget att vården 
fungerar för denna grupp (Vårdanalys, 2017). Uppsatsens målgrupp är patienter över 75 år. En av tio 
patienter har i undersökningen haft samtal kring oro och stress vilket är det lägsta antalet jämfört med 
resultaten från motsvarande studier i andra länder. Tabellen nedan illustrerar detta förhållande:  
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                                                              Tabell 1. Samtal kring oro och stress (Vårdanalys, 2017) 
 

 
 
 
Socialstyrelsen har tagit fram en handbok Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig 
(Socialstyrelsen, 2015) som ger en samlad beskrivning av lagstiftning och andra regler som gäller 
patienters ställning och deras rätt till delaktighet, information och kontinuitet. Myndigheten för 
Vårdanalys har gjort en sammanställning år 2014, som innehåller en analys från Organisationen för 
Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD) som visar att Sverige även ligger lågt i internationella 
jämförelser beträffande patienters skattningar rörande upplevelser av delaktighet (Vårdanalys, 2014).  

I slutbetänkandet; Effektiv vård (SOU, 2016) beskriver utredaren Göran Stiernstedt att 
personcentrerad vård är ett av de områden inom primärvården som måste förbättras.  Det handlar om 
att skapa partnerskap mellan patient och profession. Regeringen har utifrån slutbetänkandet gått 
vidare med en fördjupad analys i Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Syftet är 
bland annat att formulera ett nytt och tydligare primärvårdsuppdrag där man vill se en förskjutning 
från den idag sjukhustunga vården över till öppenvården. I analysen betonas vikten av att se utifrån 
patienternas behov för att stärka delaktighet, tillgänglighet och effektivitet (Regeringen, 2018).  Att 
patienten ska vara delaktig i sin egen vård finns även formulerat i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30) och Patientlagen (SFS 2014:821). Myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys har i sin 
rapport: Lag utan genomslag, utvärderat lagens genomslagskraft efter införandet 2014. 
Utvärderingen visade att lagen ännu inte bidragit till att stärka patienternas ställning beträffande 
tillgänglighet, delaktighet och information (Vårdanalys, 2017). Konsekvensen kan bli att patienter 
känner sig osäkra och har svårt att förmedla sina behov i besöket. Det är därför en angelägen uppgift, 
framför allt inom primärvården, att utveckla verktyg och arbetssätt som stärker patienterna i deras 
kontakt med vården. 

Förberedelser inför läkarbesök 
 
Hälso- och sjukvården är ett komplext system och det är ofta svårt för patienterna att hitta rätt 
personer, plats, instans och nivå när de söker vård. Patienterna försöker emellertid att anpassa sig till 
systemet. Det innebär att professionen har ett särskilt ansvar för att tydliggöra och anpassa vården så 
att patienterna förstår hur de ska orientera sig (Efraimsson, Sandman, Rasmussen, 2006). Det är även 
viktigt för professionen att uppmärksamma det som är viktigt för patienterna genom god 
kommunikation och information (Bowling, Rovve & McKee, 2013). 
Ett sätt att hjälpa patienten med detta kan vara att skapa möjligheter för dem att förbereda sig inför ett 
läkarbesök genom att de får formulera vad som är viktigt för dem. 1177 har tagit fram Förbered ditt 
läkarbesök- tio tips som ska fungera som en checklista för patienterna inför ett läkarbesök på 
vårdcentralen med syfte att öka delaktigheten (1177-Vårdguiden, 2016).  Socialstyrelsen har också tagit 
fram verktyg till patienter; Min guide till säker vård (Socialstyrelsen, 2015) avsett att fungera som stöd 
inför besök med vården. Experiolab i Värmland har sedan 2013 byggt upp en plattform för innovation 
utifrån ett tjänstedesignkoncept. Ett tjänstedesignprojekt, Kronisk engagerad 2.0, har tagit fram en 

http://www.vardanalys.se/
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broschyr (Besökshjälpen) för att hjälpa patienterna att förbereda sig innan, under och efter ett 
läkarbesök som ett steg i riktning mot att stärka den personcentrerade vården (Landstinget Sörmland, 
2017).  
 
Delaktighet i mötet mellan patient och läkare 

Delaktighet är, trots att det är ofta använt och positivt laddat begrepp, fortfarande svårfångat och 
komplext (Eldh, 2006). En forskningssammanställning av Statens Beredning för Medicinsk och Social 
Utvärdering (SBU) (2017) ger ett brett perspektiv på delaktighet innefattande metoder inom ramen för 
personcentrerad vård och stöd till egenvård. I denna uppsats studeras och avgränsas det sammansatta 
begreppet patientdelaktighet till mötet mellan patient och läkare på en husläkarmottagning.                                    
Det finns många väl underbyggda motiv för att utveckla arbetet med patienters delaktighet och 
medbestämmande med utgångspunkt i deras egna villkor. Ekman (2014) påminner genom citatet nedan 
om patienternas utsatthet och sårbarhet.  

”Att vara patient betyder bokstavligt talat att vara lidande, då man till följd av mer eller 
mindre påtagliga begränsningar befinner sig i en situation där man på ett alldeles 
särskilt sätt är utsatt och sårbar.”  (Ekman, 2014 s. 22)                                                                                                                             

Det kan vara problematiskt för patienterna att beskriva sina förväntningar, symtom och besvär när de 
besöker läkaren på grund av den rådande hierarkin. Patienterna som är mitt i ett sjukdomsförlopp har 
svårigheter att på ett distanserat och sammanhängande sätt formulera vad som har hänt eller hur man 
mår. Det är av stor betydelse att patienterna får stöd i att utrycka sina olika behov, i annat fall förblir 
problemen olösta och patienten lämnas med känslor av otrygghet och osäkerhet. Läkaren upplever in 
sin tur frustration över att inte kunnat fokusera problemet på ett för patienten effektivt sätt (Ekman, 
2014).  Den framträdande användningen av en medicinsk dagordning (agenda) under läkarbesöket 
kan göra det svårt för patienter att ta upp andra frågor och bekymmer från sitt dagliga liv som också 
påverkar deras hälsosituation (Siouta, Broström, Hedberg, Fossum & Karlgren 2012).  

Tidigare forskning påvisar att om patienterna förmedlar sin egen agenda i mötet med läkaren ökar det 
upplevelsen av delaktighet. Det är således väsentligt att patienten fårmöjlighet att samtala om sin 
livssituation, om sin sjukdom och dess behandling utifrån sina egna behov. Genom högre delaktighet i 
beslut har även positiva effekter för tillfredsställelse med vården samt förbättrade behandlingsresultat 
kunnat påvisas (Ekdahl, Andersson & Friedrichsen, 2010). Att uppmuntra patienter vid läkarbesöket 
till att beskriva psykosociala faktorer har visat sig förbättra deras tillfredsställelse med vården (Siouta, 
et al, 2012). 
 
I en engelsk studie fann man att endast 4 av 35 patienter berättade fullt ut om sin egna agenda för 
läkaren under besöket i primärvården. Patienterna hade lättast att delge sina symtom, förväntningar 
på diagnos och läkemedelsförskrivningar. De uttalade sällan sin oro, tankar om framtiden eller sina 
egna förväntningar och idéer om vad som kunde vara fel eller vad man kunde göra åt det. Dessa fynd 
talar för betydelsen av att patienternas behov får komma till uttryck på ett tydligt sätt i mötet med 
läkaren. (Barry, Brandley, Britten, Stevenson & Barber, 2000). Läkare är ibland mer inriktade på 
medicinsk behandling än på att patienternas behov av information och stöd. Förbättrad 
kommunikation som tar hänsyn till patienternas egna uppfattningar om sina sjukdomsupplevelser kan 
minska deras stress och oro (Siouta et al, 2012). Barry et al. (2000) understryker att åtgärder för att 
stimulera patienternas delaktighet i mötet med läkaren bör vidtas i både daglig klinisk praxis och 
forskning. 
 
Möten mellan patient och sjuksköterska 
 
Forskning har påvisat att patienter upplever det lättare att prata med en distriktssköterska jämfört 
med en läkare inom primärvården. Distriktssköterskan uppfattas allmänt ha mera tid till att lyssna på 
deras sociala och emotionella problem (Branson, Badger & Dobbs, 2003). En forskningsstudie visar att 
sjuksköterskor spelar en nyckelroll vad gäller hanteringen av patienternas oro och ångestproblematik. 
Detsamma gäller för deras handhavande såväl av patienternas symtom som av deras egenvård 
(Zimmermann, Pusschmanna, Van den Bussche, Wiesec, Ernst, Porzelta, Daubmann & Scherer, 2016). 
Enligt Myndigheten för Vård och Omsorgsanalys (2012) tenderar patienter att vara mera nöjda med 
besök hos sjuksköterskor. En bidragande orsak, enligt deras studie, är att patienterna upplever 
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sjuksköterskor som goda kommunikatörer. De upplever att det är lättare att prata med dem om 
problem i vardagen, som inte nödvändigtvis handlar om deras medicinska besvär.   
 
Tjänstedesign 
 
Att använda tjänstedesign (även kallat servicedesign) som metod är inom hälso- och sjukvård ett nytt 
och outforskat kunskapsområde. Forskningen och kunskaperna kommer från design-, organisations-, 
management- och marknadsföringskunskap med fokus på användaren och organisationen (Svid, 
2013). Metodiken innebär, att utifrån kundens (i detta fall patientens) behov och beteenden skapa 
konkurrenskraftiga tjänster (Cooper, Reinmann & Cronin, 2014). Det kan till exempel handla om att 
utarbeta en ny digital lösning eller ett nytt arbetssätt för att möta patienternas behov. Genom att utgå 
från patienternas upplevelser och behov är risken mindre att man utvecklar en tjänst eller produkt 
som inte är efterfrågad (Stickdorn & Schneider, 2011). De flesta initiativ till förbättringar sker oftast 
utifrån organisationens behov och inte utifrån patienternas behov. Patienternas perspektiv glöms inte 
bort, men det har en lägre prioritering (Andersson, 2013). Att utgå från patienternas behov ses som en 
framgångsfaktor för förbättringsarbeten inom vården och det kan leda till en långsiktig 
kvalitetsförbättring för vår befolkning (Olsson, Kammerlind, Thor & Elg, 2003).  
 
Tjänstedesignmetodiken uppmuntrar till att skapa flera olika tjänster för samma behov som baseras på 
användarens outtalade och uttalade behov (SKL, 2017). Traditionellt sett har hälso- och sjukvården 
skapat lösningar som ska fungera för så många patienter som möjligt genom till exempel 
standardisering och som i sin tur har utgått från den befintliga organisationsstrukturen. 
Tjänstedesignmetoden bygger ofta på kvalitativa analyser i form av intervjuer med och observationer 
av kunderna (Stickdorn & Schneider, 2011). Genom att analysera patienternas beteenden och 
upplevelser i kontakt med vården kan en ökad förståelse skapas för de som vården är till för. Utifrån 
den kunskapen kan så kallade personas skapas. De är fiktiva personer där beteenden och behov 
visualiseras (Stickdorn & Schneider, 2011).  Patienter har olika drivkrafter förväntningar, resurser och 
behov och det präglar sättet som de vill integrera med vården som vi bör förhålla oss till i 
framtagandet av nya tjänster (SKL, 2018). Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
tjänstedesignprojekt Flippen i primärvården har utarbetat fyra behovsgrupper/personas utifrån ett 
stort urval av befolkningen: 

1. Självständigt engagerade 
2. Sårbara och oroliga 
3. Oroliga och engagerade samt  
4. Traditionella och obrydda.  

De fyra behovsgrupperna är inte kategoriserade utifrån ålder, kön eller diagnos utan baseras på 
gemensamma karaktärsdrag utifrån beteenden och behov. Genom att ha beskrivit personas kan en så 
kallad kundresa skapas, det beskrivs senare i uppsatsen som patientresan. Det bidrar till att man 
visualiserar patientens väg genom vården innan, under och efter för att identifiera vad som fungerar 
bra respektive dåligt (Evenholt & Salla, 2017). En närmare beskrivning av hur tjänstedesign har 
använts i denna uppsats beskrivs i resultatdelen.  
 
Exempel på indirekta och direkta vinster med patientcentrerade designprojekt illustreras i figuren 
nedan: 
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Figur 1. Vinster med patientcentrerat designprojekt (Svid, 2013) 
 
Ledarskap  
 
Digitalisering och generell utveckling inom andra branscher i vårt samhälle påverkar även människors 
förväntningar på vården. Ett exempel är att patienternas krav på delaktighet blir allt starkare. Det finns 
även ökad evidens för att resultaten blir bättre när patienternas erfarenheter beaktas (Ekman et al, 
2011). Hur kan chefer/ledare bidra till att skapa förutsättningar för att förbättra patienternas 
delaktighet? Det är viktigt att chefer och ledare uppmärksammar utvecklingen inom hälso- och 
sjukvården utifrån olika perspektiv och genom sitt ledarskap belyser vikten av att involvera patienterna 
i förbättringsarbeten. Vården står inför ständiga förändringar och utmaningar och ett kompetent 
ledarskap som stödjer, som vågar förändra och leda i en föränderlig värld är angeläget (Elg, Stenberg, 
Kammerlind, Tullberg & Olsson, 2011). Ett exempel på en utmaning är den ökat åldrande befolkningen 
som i framtiden kommer att kräva nya arbetssätt för att tillgodose det ökade behovet av vård 
(Vårdanalys, 2016).  
 
Kvalitetsförbättringar möjliggörs först när förändring är en verklig del av allas arbete, i alla delar av 
systemet (Batalden & Davidoff, 2007). För att kunna åstadkomma förändring krävs ett ledarskap som 
möjliggör att se sambandet mellan målet med förändringen och utförandet av den.  
 
Cheferna ansvarar bland annat för verksamhetens personal, resultat och ekonomi. Men de är även 
ansvariga för hur utvecklingsarbeten ska initieras, prioriteras och följas upp. Det kan vara problematiskt 
att få en balans mellan att arbeta med förbättringsarbete och att det som behöver prioriteras bland de 
ibland mer akuta frågorna. Det behövs mer diskussion och kunskap om hur sjukvårdens förmåga att 
arbeta med kontinuerliga förbättringar kan stärkas och hur chefernas roll, mandat och förmåga bör 
formuleras för att stödja en positiv utveckling (Vårdanalys, 2016). Cheferna och ledarnas uppgift är att 
skapa förutsättningar för organisationens utveckling genom att förstå helheten i systemet. Det innebär 
till exempel att påvisa förbättringsarbetets riktning, se till att rätt kompetens finns, efterfråga resultat 
och skapa system för att följa upp den utveckling som sker (Bergman & Klefsjö, 2012). Att efterfråga 
resultat kan innebära att man följer kvalitetsindikatorer i verksamheten som innehåller patientnöjdhet, 
tillgänglighet, effektivitet, kontinuitet, patientsäkerhet, ekonomiska mål samt medarbetarupplevelser.  
 
Kotter (1995) har skapat en förändringsmodell som beskriver åtta steg för framgångsrik förändring 
utifrån ett ledarskapsperspektiv: 
 
 

Tjänste-
design

Vinster på micronivå:
-Delaktighet

-Ökad autonomi
-Aktivering av patienters

resurser
- Förbättrad konsultation

Vinster på makronivå:
- Aktivering av närsamhället 

- Minskat  utanförskap
- Vård på rätt nivå
-Kortare vårdtider
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                         Figur 2. Kotters åttastegsmodell (fritt översatt), Kotter, 1995 
 
Dessa framgångsfaktorer är fördelade i tre grupper; grupp 1 till 3 fungerar som grund för förändringen, 
grupp 4 till 6 skapar engagemang för förändringen och grupp 7 till 8, handlar om förankringen av 
förbättringen som figur 2 visar. Studien i denna uppsats fokuserar på de första två grupperna eftersom 
den analyserar en pågående förändring. Modellen beskriver bland annat vikten av en god 
kommunikation genom hela förbättringsprocessen samt att identifiera vinsterna med små förbättringar. 
Chefer och ledares uppfattningar om förbättringsarbete med syftet att främja patienternas delaktighet 
är därför viktigt att studera.  

Förbättringsvetenskap 

Förbättringsvetenskap (Improvement science) är ett relativt ungt kunskapsområde. Deming (2000) 
definierade fyra kunskapsområden som var viktiga för att tillämpa och utveckla förbättringsarbeten:  

• Systemförståelse 
• Tolkning av variation (mätningar) 
• Förändringspsykologi 
• Kunskapsteori om lärandestyrt förändringsarbete 

Batalden & Stoltz (1993) beskriver att personal inom hälso- och sjukvården har två jobb- dels det 
ordinarie arbetet vi är utbildade till och anställda för att utföra och dels att utveckla och förbättra detta 
arbete vilket också är ett krav i Socialtjänstlagen (2001:453) Förutsättningar för att klara av dessa 
uppgifter är att professionell kunskap och förbättringskunskap integreras vilket förklaras i modellen 
nedan. 

 
 
 

  

1. Skapa känsla av 
angelägenhet

2. Skapa en stark 
förändringslednings-

grupp

3. Skapa en 
förändringsvision

4. Kommunicera 
förändringsvisionen 

5. Säkerställ att alla 
kan agera mot 

visionen 

6. Skapa kortsiktiga 
vinster

7. Säkra uppnådda 
förbättringar och 

driv vidare

8. Gör förändringen 
hållbar
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Figur 3. Att utveckla kvaliteten i vården. (Översatt till svenska), Batalden & Stoltz (1993) 

På samma gång som det är av betydelse att professionerna är delaktiga i förbättringar är det av vikt att 
involvera patienterna och att genomföra förbättringar i det mikrosystem som de befinner sig i. Det är i 
mikrosystemet som värdet för de vi är till för skapas (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). 

”Det är inte lätt att ta reda på vad kunden vill ha, exempelvis genom marknadsundersökningar. Ibland 
kan inte ens kunden själva ange sina behov och det krävs stor inlevelseförmåga, empati, för att fånga 
behoven.”  

                      (Bergman & Klefsjö, 2007 s. 41). 
 
Erfarenheten från verksamheten visar i likhet med citatet ovan att det behövs mer än enkäter för att 
undersöka patienternas individuella behov. Arbetssätt för att ta reda på patienternas upplevelse av 
vården behöver därför utvecklas och kompletteras med andra metoder (Bergman & Klefsjö, 2007). 
Den metod som det här redovisade förbättringsarbetet har använt för få svar på patienternas behov är 
utifrån kunskapsområdet tjänstedesign.  
 
Sammanfattning bakgrund  
 
Sammanfattningsvis finns det ett behov av att förbättra förutsättningarna för patienterna i mötet med 
vården. De multisjuka och kroniskt sjuka äldre är en växande grupp i vårt samhälle och det är 
angeläget att vården fungerar för dem. De behöver ökad trygghet för att våga och kunna förmedla sina 
behov, ökad delaktighet och stöd inför besöket på husläkarmottagningen. Den befintliga kunskapen 
om patientmötet är i huvudsak från professionens perspektiv. Det handlar till exempel om hur  
läkaren kan förbättra förutsättningarna för ett besök som utgår från patientens behov. Denna uppsats 
vänder på perspektivet och vill undersöka vad patienten själv kan göra för att öka sitt egna inflytande 
genom att få stöd i att beskriva sina behov och symptom för läkaren. Det finns även relativt lite 
forskning kring tjänstedesign som metod i hälso- och sjukvården, eftersom vi går mer och mer åt det 
kundstyrda i vårt samhälle är det av vikt att få ökad kunskap om patienternas upplevelser av vården 
och använda nya metoder för att nå det. Ett bra och tydligt ledarskap som stödjer systematiska 
förbättringsarbeten är en förutsättning för vårdens utveckling. Att ständigt mäta och följa upp 
verksamheten genom kvalitetsindikatorer är en del i chefernas och ledarnas arbete för att identifiera 
problem och uppmärksamma förbättringsbehov.  
  

Professionell kunskap 
Ämneskunskap 
Personliga färdigheter 
Värderingar och etik 

Förbättringskunskap 
Förstå system 
Förstå variation 
Förändringspsykologi 
Lärandestyrt förändringsarbete 

Förbättring av 
diagnos, behandling 
och omvårdnad 

 Förbättring av 
processer och system 
i hälso- och 
sjukvården 

Ökar värdet för de vården finns till för av medicinska, funktionella och upplevda resultat.  

+ 
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Lokala problemet 

Förbättringsarbetet genomfördes på en husläkarmottagning på Stockholms Sjukhem som ägs och 
drivs av en stiftelse utan vinstsyfte. Husläkarmottagningen är en del av verksamhetsområdet 
Rehabilitering och Primärvård. Vården på husläkarmottagningen omfattar både mottagningsarbete 
och hemsjukvård.  

När förbättringsarbetet initierades var det i en verksamhet som hade varit under press en längre tid.  
Patienterna klagade, skrev brev och ringde, en del var missnöjda. Flera patienter listade sig på andra 
mottagningar och det fanns en frustration över att det var så långa väntetider till läkarbesök och låg 
kontinuitet bland personalen. Personalen kände frustration och stress bland annat över att inte kunna 
erbjuda läkartider i telefon och över att inte räcka till. Det hade under en tid varit hög 
personalomsättning vilket ledde till att det fanns brister i rutiner och riktlinjer som i sin tur ledde till 
osäkerhet. Två nya chefer hade tillsats; en tillförordnad enhetschef och en verksamhetschef (som även 
är chef för läkargruppen). Det var svårt att rekrytera nya läkare och det fanns ingen medicinskt ansvarig 
läkare (MAL). Ekonomin var pressad och ledningen såg över nya organisationsmöjligheter. Det fanns 
dock ett engagemang i personalgruppen för att förbättra situationen.  

Förbättringsarbetet inriktades, i den initiala fasen på att undersöka de äldre patienternas behov (över 
75 år) och beteenden. Det var ett sätt att få ökad förståelse för vad som, påverkade 
patienttillfredsställelsen för att kunna åstadkomma förändringar. Kunskapen om patienternas behov 
ledde fram till ett förbättringsarbete med fokus på patienternas delaktighet samt utveckling av tjänster 
för deras förberedelser inför läkarbesöken.  Följande citat är ett exempel på hur patienterna uttryckte 
sig om vikten av delaktighet: 

”Jag tycker att det är viktigt att läkaren tror på det jag säger. Jag har blivit bemött tidigare 
i livet med misstänksamhet från läkare, att man inte trott på mina besvär. Jag tycker att 
det är viktigt att läkaren gör mig delaktig och att vi har en bra dialog kring mig och mina 
sjukdomar.” 

 
                                                                                                      Citat från patient, Stockholms Sjukhem, 2017 

Vartannat år genomförs en nationell patientenkät som mäter patienternas upplevelse av vården i 
primärvården, den senaste mätningen genomfördes 2016. Den visade att frågor som handlade om 
emotionellt stöd, delaktighet och involvering samt information och kunskap var de som 
sammanfattningsvis värderades lägst både lokalt på husläkarmottagningen och nationellt (Patientenkät, 
2017). 

Den lokala kontexten/forskningsmiljön 
 
På husläkarmottagningen arbetar: 

• Tre fast anställda allmänläkare, varav en är medicinskt ansvarig läkare. Alla läkare forskar 
parallellt med det kliniska arbetet.  

• Tre distriktssköterskor som har olika specialistkompetensområden t ex diabetes och astma-KOL 
mottagning. De varvar mellan att arbeta på mottagningen och i hemsjukvården.  

• Två undersköterskor som varvar mellan att arbeta i receptionen och på provtagningen. Samt en 
undersköterska arbetar endast i hemsjukvården.  

• Hyrpersonal (främst läkare och sjuksköterskor) 

Antal listade patienter är 3800 och upptagningsområdet är främst Kungsholmen i Stockholm.  

  

http://www.patientenkat.se/
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Tabell 2. Åldersfördelning (MedRave, 2017) 

 

       Tabell 3. Fördelning kön (MedRave, 2017) 

 

Husläkarmottagningen på Stockholms Sjukhem är den tredje tyngsta husläkarmottagningen i 
Stockholms läns landsting som mäts genom Adjusted Clinical Groups (ACG) som grundar sig på 
patientens ålder, diagnosklassificering och patientens socioekonomiska förutsättningar (CNI-index). 
(SKL, 2018, Vårdgivarguiden, 2018). Det påvisar att patienterna som besöker husläkarmottagningen 
har ett stort vårdbehov.   

Förbättringsteam 
 
Eftersom mottagningen har få fast anställda medarbetare och drygt hälften var uthyrningspersonal 
valde jag att inte ha en specifik projektgrupp. Istället utsågs en arbetsgrupp där alla blev involverade 
genom kontinuerlig information och delaktighet i specifika situationer där till exempel den 
yrkesspecifika kompetensen behövdes. Det var distriktssköterskor, undersköterskor och läkare 
representerade i teamet. Gruppen har arbetat med att välja ut respondenter, fått utvärdera material 
och varit med och bidragit med tankar och idéer för att komma framåt i processen. Rapportering och 
beslutsfattande i styrgruppen/referensgruppen (ledningsgruppen för rehabilitering och primärvård) 
gavs en gång i månaden. Avstämning mellan mig och verksamhetschefen gjordes varannan vecka.  
 
Författarens roll 
 
Jag har arbetat som biträdande vårdutvecklare inom rehabilitering och primärvård på Stockholms 
Sjukhem under fyra år. Jag är utbildad sjuksköterska och har arbetat som det i över 10 år. Sedan januari 
2017 har jag arbetat som projektledare i förbättringsarbete på husläkarmottagningen. Jag är med i 
ledningsgruppen för rehabilitering och primärvård samt i sektionsledningen för husläkarmottagningen. 
Inget kliniskt arbete på mottagningen har utövats och jag har därför varit beroende av medarbetarnas 
och chefernas professionella kompetens. Rollen beskrivs i litteraturen som ”friendly outsider” eftersom 
förbättringsledaren inte är en aktiv del i den undersökta forskningsmiljön utan träder in i verksamheten 
med jämna mellanrum för reflektion och planering tillsammans med de andra deltagarna (Henricson, 
2012). Det finns dock god kännedom om mottagningen genom att författaren har tillbringat mycket tid 
i den empiriska forskningsmiljön på olika nivåer. 
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Syfte och mål 

Det övergripande målet med förbättringsarbetet är att förbättra omhändertagande av  
äldre patienter på en husläkarmottagning. Förloppet börjar innan mottagningsbesöket och avslutas när 
patienten genomför läkarbesöket. Genom att arbeta med förbättringar i denna process förväntas 
patienten uppleva att besöket motsvarar behoven och att de upplever delaktighet i de beslut som fattats.   
 
Syftet med förbättringsarbete är att undersöka på vilket sätt förberedelser inför ett läkarbesök kan 
bidra till delaktighet för äldre patienter på en husläkarmottagning.  
 
Det specifika målet med förbättringsarbetet är att patienterna ska uppleva hög delaktighet efter 
att ha använt de framtagna tjänsterna för förberedelse under tiden för förbättringsarbetet.  (Skattat över 
7 i utvärderingen)  
 
Syftet med studien Studiens syfte var att studera chefers/ledares uppfattningar av förbättringsarbetet 
genom jämförelse mellan resultaten från kvalitativa intervjuer och kvantitativa kvalitetsparametrar. 
 
Studiens frågeställningar 
 
Vilka hinder och möjligheter har cheferna/ledaren sett i förbättringsarbetet?  
Vad de tror påverkar patientnöjdheten på husläkarmottagningen? 
Vad har det inneburit att patienterna har varit involverade i förbättringsarbetet? 
Hur uppfattar chefer/ledare tjänstedesign som metod? 

Metod 

Beskrivningen av metoden för uppsatsen består av två delar; den första delen beskriver metoden för 
förbättringsarbetet och den andra beskriver metoden för studien. 

Metod för förbättringsarbetet 
Som modell för genomförandet av förbättringsarbetet har den så kallade Förbättringsrampen som 
utvecklats av Nelson, Batalden & Godfrey (2007) använts.  Den syftar till att få ett övergripande 
ramverk för att testa idéer som ska leda till systematiska förbättringar. I modellen beskrivs sex steg för 
att uppnå det globala målet och för att beskriva i vilken ordning man har genomfört de olika stegen i 
processen och hur mätningen ska genomföras. Metodavsnittet för förbättringsarbetet redovisas utifrån 
rubrikerna i förbättringsrampen:  
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   Figur 4.  Förbättringsrampen, modifierad och översatt till svenska (Nelson, Batalden & Godfrey, 
2007) 

 
Analys/Kartläggning 
 
Tjänstedesign användes som den huvudsakliga metoden för kartläggningen av det lokala problemet på 
husläkarmottagningen genom ett projekt under våren 2017, där författaren var en av två projektledare 
tillsammans med tjänstedesignbyrån Antrop. För att inhämta kunskap om patienterna som besökte 
husläkarmottagningen skulle 3–4 personas arbetas fram liksom en patientresa för respektive persona 
genom intervjuer, observationer och workshops. Nedan visas hur genomförandet av den första delen av 
förbättringsarbetets process planerades: 
 

 
 

Figur 5. Tjänstedesignprocessen (Stockholms Sjukhem/Antrop, 2017) 
 
En mer detaljerad beskrivning av hur processen genomfördes redovisas i uppsatsens resultatdel. 
Tjänstedesignprojektet tillsammans med Antrop sträckte sig från februari till maj 2017. Analysarbetet 
resulterade i teman, globalt mål, specifikt syfte och två idéer att testa. 
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Tema 

Temat valdes utifrån urvalsgruppen/målgruppen; äldre patienter (över 75 år), förberedelser inför 
läkarbesök utifrån framtagna idéer och läkarbesök baserat på det specifika förbättringsområdet.  
 
Globalt mål och specifikt syfte  
 
Beskrivs under rubriken syfte och mål ovan.  
 
Idéer   

1. Besökshjälpen  

Avsikten med interventionen var att utforma en guide/checklista som syftade till att hjälpa patienterna 
att förbereda sig inför ett läkarbesök. Det var tänkt som ett stöd för att formulera besöksorsak, prioritera, 
beskriva sina förväntningar och dokumentera vad de kom överens om under läkarbesöket för att bidra 
till upplevelse av delaktighet (bilaga 1). Den utgick från den redan framtagna Besökshjälpen som 
beskrivits i bakgrunden.  
 
Förbättringsarbetets metod har även utgått ifrån Nolans förbättringsmodell, som är en ofta använd 
metod i förbättringsarbeten. Den består av tre övergripande frågor som i sin tur ska leda fram till test av 
iden genom att använda PGSA- hjul (Planera, Göra, Studera och Agera) (Nelson, Batalden, Godfrey & 
2007). 
 
 
 
 
 
 
                     

 

               

Figur 6. Nolans förbättringsmodell översatt till svenska (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). 

Tabell 4 illustrerar hur Nolans förbättringsmodell har kompletterats med identifierade behov för att 
sedan kunna svara på de tre efterföljande frågorna. De identifierade behoven utgår från 
kartläggningsarbetet som beskrivs under resultatet av uppsatsen med att ta fram personas och 
patientresan. 

  

Agera Planera

GöraStudera

Vad vill vi åstadkomma? 

Hur vet vi att en förändring är en 
förbättring? 

Vilka förändringar kan leda till en 
förbättring? 

Mål 

Mått 

Idéer  

Test  
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                                                                                 Tabell 4. Besökshjälpen utifrån Nolans förbättringsmodell                
 

 
 
 
 
 

  
Målgrupp 
 
Målgruppen för framtagandet och utvärderingen av Besökshjälpen var patienter över 75 år som var 
listade på husläkarmottagningen.   
 
Den önskade processen för användandet av Besökshjälpen, där de olika aktiviteterna beskrivs närmare: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Process, Besökshjälpen 
 

Spridning av Besökshjälpen  

 
För att nå ut till så många undersöktes olika plattformar för spridning av Besökshjälpen:  

• Väntrummet: Besökshjälpen finns tillgänglig i väntrummet  
• Personal: Identifierar patienter som har behov av Besökshjälpen. Ges i samband med 

mottagningsbesök 
• Kallelsebrev: Besökshjälpen skickas med kallelsen via post till patienter över 75.  
• Brev: Skicka 50 brev med instruktioner och Besökshjälpen till patienter över 75 år som har 

läkarbesök 
• Hemsidan: visualisering och beskrivning av Besökshjälpen. 

  

Identifierat 
behov 

Vad vill vi 
åstadkomma? 

Hur vet vi att 
en förändring 
är en 
förbättring? 

Vilka 
förändringar kan 
leda 
tillförbättringar? 

Test  

 
Kartläggning 

 
Mål  

 
Mätetal  

 
Idéer att testa 

 
PGSA 
 

Information  
 
Tydlighet 
 
Trygghet 

Patienterna 
skattar hög 
upplevelse av 
delaktighet 
och struktur i 
mötet med 
läkaren.  
 

Patientens 
upplevelse av 
delaktighet 
utifrån 
enkätsvar.  
Observationer 
i väntrummet.  
 

Besökshjälpen Se resultat 

Innan 

 
Patienten 
dokumenterar 
första delen av 
Besökshjälpen som 
handlar om 
prioriteringar och 
förväntningar. 
 

Under 

 
Går igenom 
Besökshjälpen 
tillsammans med 
läkaren. Patientens 
agenda styr 
samtalet. 
 

Efter 

 
Patienten 
dokumenterar vad 
som har sagts i 
Besökshjälpen. 
Visar närstående vid 
behov. 
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2. Förberedande samtal med distriktssköterska innan läkarbesök  

 
Syftet med den andra interventionen var att erbjuda ett förberedande samtal med distriktssköterska 
eller sjuksköterska innan läkarbesök. Avsikten med samtalet var att patienterna skulle få hjälp med att 
identifiera sina behov i en trygg miljö, få tid att strukturera och prioritera informationen inför mötet 
med läkaren samt dokumentera det i besökshjälpen. En annan dimension för interventionen var att 
patienten skulle känna sig sedd, bekräftad och lyssnad på samt att ta tillvara på de resurser patienten 
har. De identifierade behoven utgick från framtagen persona (Aida) och patientresan från 
analys/kartläggningen. Beskrivningen nedan baseras också på Nolans förbättttringsmodell: 

  
 

  Tabell 5.  Det förberedande samtalet, utifrån Nolans förbättringsmodell 
 
                  

 
 
 
 
 
Målgrupp  

            
Målgruppen för det förändrade arbetssättet var kvinnor över 75 år som hade fler än sju besök per år, 
mer än två diagnoser och som var listade på husläkarmottagningen. Denna målgrupp valdes utifrån att 
det rörde sig om ca 15 patienter som uppskattades vara en lämplig mängd relaterat till 
förbättringsarbetets rymd, kvinnor över 75 är även den största gruppen som besöker 
husläkarmottagningen. För att identifiera målgruppen användes statistikverktyget MedRave samt i en 
del fall avstämning distriktssköterska eller läkare som kände patienterna.  
  

Identifierat 
behov 

Vad vill vi 
åstadkomma? 

Hur vet vi att 
en förändring 
är en 
förbättring? 

Vilka förändringar 
kan leda 
tillförbättringar? 

Test 

Kartläggning Mål  Mätetal  Idéer att testa PGSA 
 

Ökad 
självkänsla 
 
Trygghet 
 
Kontinuitet 

100 % av 
patienterna 
som utför ett 
förberedande 
samtal skattar 
hög delaktighet 
i enkäten.  
 

Patientens 
upplevelse av 
delaktighet. 
 
Läkaren 
upplevelse. 
 
Utifrån 
enkätsvar 
 
 

Förberedande 
samtal, med 
distriktssköterska 
innan läkarbesök. 

Se 
resultat 
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Här beskrivs den tänkta processen för det förberedande samtalet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 8. Process; förberedande samtal 

PGSA  

Nästa steg i förbättringsrampen innebär test i liten skala genom PDSA-hjulet; som innehåller fyra steg; 
Plan, Do, Study, Act som översätts till: Planera, Studera, Agera och Göra (Nelson, Batalden & Godfrey, 
2007). Genom att använda metodens fyra delar planerades pilottester att genomföras under november 
till april 2017. Det första PGSA-hjulet innefattade Besökshjälpen som sedan skulle ingå i det 
förberedande samtalet.  
 
Mätningar 

1. Besökshjälpen  

Ett brev förbereddes för att skickas hem till fyrtioåtta patienter över 75 år som skulle besöka läkare på 
mottagningen under den närmaste tiden. Att det var just fyrtioåtta patienter som fick brevet berodde på 
att det var det antalet patienter över 75 år som hade planerade läkarbesök under en fem veckors period. 
Brevet inkluderade Besökshjälpen med en kort beskrivning av syftet med broschyren samt information 
om att fylla i en enkät efter besöket. Enkäten fanns i väntrummet så att de som använt besökshjälpen 
kunde utvärdera upplevelsen av delaktighet (Bilaga 2). Detta gjordes under januari, februari och mars 
2018. Enkäten kompletterades med semistrukturerade intervjuer i väntrummet för att fånga upp fler 
upplevelser av Besökshjälpen.  

2. Förberedande samtal  

För att mäta om förändringen blev en förbättring mättes flera dimensioner: 
 

- Patientens upplevelse av samtalet med sjuksköterskan och delaktighet genom en enkät efter 
läkarbesöket (bilaga 3) 

- Läkarens upplevelse genom en kort enkät (Bilaga 4) 

Enkäterna kompletterades med avstämningar med både patient, sjuksköterska och läkare efter 
genomförda samtal för att få ytterligare information om upplevelsen.  
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målgruppen som 
har ett inplanerat 
läkarbesök på 
mottagningen 
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Patienterna rings 
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läkaren.  
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Besökshjälpen 
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Patientens agenda 
styr samtalet. 
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Enkäterna för de båda interventionerna var framtagna från validerade frågor utifrån CollaboRATE 
(Elwyn, Barr, Grande, Thomson, Walsh, Ozanne, 2013) och Nationella patientenkäten (Patientenkät, 
2018). Den nationella patientenkäten skickades ut till alla patienter som är listade på 
Husläkarmottagningen under november 2017. Det gav möjlighet att få del av fler svar gällande 
helhetsupplevelsen av vården samt en jämförelse med föregående år och andra aktörer inom 
primärvården.  

Metod för studie av förbättringsarbetet 
 
Forskningsansats  
 
I studien av förbättringsarbetet användes fallstudie utifrån intervjuer som vetenskaplig ansats. Det fall 
som skulle studeras var husläkarmottagningen på Stockholms Sjukhem för att få ökad förståelse för 
chefers och ledares uppfattningar av förbättringsarbetet. Genom att använda fallstudie kan flera olika 
datainsamlingsmetoder användas beroende på forskningsperspektivet för att besvara varför och på 
vilket sätt något fungerar eller inte fungerar i en specifik kontext (Yin, 2009). För fallstudier uppmuntras 
en blandning av olika metoder för att få en bra helhetssyn (Denscombe, 2014). Det gav möjlighet att 
använda både kvalitativa och kvantitativa data för att fånga samma fenomen utifrån studiens syfte 
(Olsson & Sörensen, 2011, Yin, 2009). Fenomenet som studerades var chefer/ledares uppfattningar av 
ett pågående förbättringsarbete. De data som använts är kvalitativa data utifrån intervjuer med 
chefer/ledare och kvantitativa data som består av kvalitetsparametrar hämtade från olika statistiska 
källor. Den första fasen innefattade insamling av kvalitativa data för att sedan göra en jämförelse och 
analys av fenomenet som skulle studeras med hjälp av kvantitativa data (Olsson & Sörensen, 2011). 
Designen som valdes var en explorativ design som inleds med att analysera kvalitativa data för att sedan 
i den andra fasen göra en jämförelse och validering genom kvantitativa data.  
 
Urval 
 
Eftersom syftet med studien var att undersöka uppfattningar av förbättringsarbetet utifrån ett 
ledarskapsperspektiv valdes de chefer och ledare som arbetade på husläkarmottagningen: en 
verksamhetschef, en tillförordnad enhetschef och en medicinskt ansvarig läkare. Verksamhetschef och 
tf. enhetschef har ett delat ledarskap på husläkarmottagningen medan medicinskt ansvarig läkare är ett 
informellt ledarskap med ett specifikt ansvarsområde inom patientsäkerhet. De kvalitetsparametrar 
som valdes ut var data som följs för att mäta kvaliteten på husläkarmottagningen på gruppnivå.  
 
Datainsamling  
 
Tre semistrukturerade intervjuer med chefer/ledare genomfördes för att få kännedom om mönster och 
för att karakterisera fenomenet och situationen (Olsson & Sörensson, 2011). Semistrukturerade 
intervjuer med frågor utformades i en intervjuguide med utgångspunkt från syftet med studien och 
forskningsfrågorna som önskades besvaras. Att använda semistrukturerade intervjuer som har 
förbestämda teman med frågor är en fördel då man även kan ställa följdfrågor för att förstå 
respondenternas svar djupare (Patel & Davidson, 2011). Intervjuerna var cirka 30 minuter långa. 
Kvantitativa data samlades in för att få en generell förståelse för omfattning och fördelning av hur 
kvalitetsparametrar på husläkarmottagningen har utvecklats över tid under förbättringsarbetet. Det 
gjordes en översyn av vad som mättes i verksamheten och vad som var relevant för studien utifrån 
nyckeltal. Detta visualiseras i tabell 6.  
  
Dataanalys 
 
Intervjuerna spelades in, lyssnades igenom flera gånger och transkriberades det vill säga att 
intervjun skrevs ner ordagrant. Under genomläsning av insamlat material har kvalitativ tematisk analys 
genomförts. I den tematiska analysen har återkommande teman och underteman identifierats genom 
att identifiera återkommande teman, upprepade nyckelord och uttryck och hur ett tema övergår till ett 
annat Ett tema fångar något viktigt om data i relation till forskningsfrågan och 
representerar någon nivå av mönster eller mening (Braun & Clarke, 2006). Genom att intervjuguiden 
var utformad utifrån redan angivna teman var denna till hjälp för att utläsa ytterligare teman i det 
insamlade materialet. Analysen av kvantitativa data gjordes genom att sätta det i kontexten från de 
identifierade teman som det kvalitativa materialet utgjorde. Frågan som ställdes i analysen var; om 
chefers och ledares uppfattningar av förbättringsarbetet kunde styrkas i förhållande till 
kvalitetsparametrar?  
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Efter intervjuerna valdes kvantitativa data ut för att analysera dessa i förhållande till 
intervjumaterialet. Kvalitetsparametrar som valdes ut var: 

- Nationella patientenkäten 
- Rutiner och riktlinjer 
- Antal listade patienter 

Analysen tog sin utgångspunkt i följande teman: 

- Organisation 
- Kvalitet  
- Tjänstedesign  

Tillvägagångssättet för att identifiera hur jämförelsen planerades att genomfördes redovisas i tabell 6 
nedan.        
       Tabell 6.  Kvalitativa och kvantitativa data 

 
Datainsamling  Analysmetod Tolkning av data Resultat/konklusion 
Fas 1:  
 
Kvalitativa data: 
Intervjuer 

Tematisering  
(se mer detaljerad 
beskrivning ovan)  
 

All data har 
analyserats och 
tolkats utifrån 
identifierade teman 
genom kodning.  

Beskriv analys och 
teman från 
intervjuerna.  

Fas 2: 
 
Kvantitativa 
data 
(Statistik): 
-Antal listade 
patienter 
-Nationella 
patientenkäten 
-Rutiner/ 
riktlinjer 
 

Statistisk analys 
och visualisering 
av kvalitets-
parametrar. 

Jämförelse mellan 
kvalitativa och 
kvantitativa data 
 

Beskriv utfall och 
analys från 
intervjuerna i 
förhållande till 
kvantitativa data. 

                                                                                    

Etiska överväganden 

Etisk egengranskning har genomförts enligt Hälsohögskolan i Jönköpings anvisningar. 
Förbättringsarbetet bedrevs som ett internt arbete vilket anges i patientsäkerhetslagen (2010:659) och 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) ska samtyckeskravet, 
informationskraven, nyttjandekravet och konfidentialitetskraven följas. Patienter som varit involverade 
i förbättringsarbetet och studien har informerats muntligt om att de är anonyma och att delgiven 
information ska behandlas konfidentiellt. All medverkan har varit frivillig. Material i form av inspelade 
intervjuer och textmaterial och personkontakter har förvarats inlåst. All skriftlig insamling av enkäter 
och utvärderingar har varit anonyma, så att inte det går att härleda informationen till en specifik individ.  
Information från intervjuade respondenter har inte förts vidare utan har endast använts till att svara på 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Cheferna och ledarna har informerats muntligt om att delgiven 
information kommer att behandlas med försiktighet relaterat till att det kan vara lätt att identifiera dem 
på grund av att det endast är tre intervjuade med olika roller. Samtliga citaten i uppsatsen har 
avidentifierats.  
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Resultat 

Resultatet är uppdelat i två delar; förbättringsarbetets resultat och studien av förbättringsarbetets 
resultat.  

Resultat förbättringsarbetet 

Resultatet för förbättringsarbetet är disponerat utifrån förbättringsrampen (Figur 4). Totalt har cirka 
70 patienter deltagit i förbättringsarbetet på olika sätt.  

Framtagning av personas och patientresa genom tjänstedesign som metod  
 
Fas 1: Förstudie 
 
En förstudie genomfördes efter en litteraturöversikt i ämnet tjänstedesign och omvärldsbevakning av 
liknade förbättringsarbeten. Förstudien inkluderade även framtagande av data utifrån ett statistiskt 
verktyg; MedRave för att definiera den huvudsakliga målgruppen på husläkarmottagningen utifrån 
variablerna kön, ålder och diagnos. Det statistiska underlaget gav en grov bild av vilken patientgrupp 
som i störst utsträckning besöker husläkarmottagningen. Den största patientgruppen är kvinnor över 
75 år med hypertoni (högt blodtryck), se även tabell 2 och 3. 
 
Fas 2: Definiera målgrupper 
 
Utifrån det statistiska materialet genomfördes en workshop med medarbetare på husläkarmottagningen 
med syftet att definiera målgrupper samt prioritera vilken målgrupp som projektet skulle arbeta vidare 
med. Workshopen inkluderade även en kunskapsinventering hos personalen för att ta del av deras 
kunskap avseende målgruppen samt vilken kunskap som saknades. Under workshopen genomfördes en 
hypotetisk patientresa för att visualisera patienternas upplevelser av vården och deras beteenden.  
 
Fas 3: Undersöka målgruppernas behov 
 
Med utgångspunkt från resultaten av målgruppsworkshopen togs ett intervjumanus fram för att belysa 
de beteenden som projektet ville ta reda på om målgruppen. Tolv patienter över 65 år (den yngsta var 
68 år och den äldsta 84 år, majoriteten var kvinnor) intervjuades om hur de upplevde vården på 
mottagningen, de fick under intervjun berätta om hur de brukade agera innan, under och efter besöket 
samt vad de tyckte fungerade bra respektive dåligt i mötet med vården. Intervjuer genomfördes både på 
Stockholms Sjukhem och hemma hos respondenter. Intervjuerna kompletterades med 
deltagandeobservationer under tre förmiddagar i väntrummet på husläkarmottagningen. Syftet var att 
skapa en djupare förståelse för omedvetna beteenden i mötet mellan profession och personal, vilka 
beteenden som fanns när patienterna väntade, vilken information som gavs, hur personalen bemötte 
patienterna och hur lätt eller svårt det var att hitta och förstå vad man som patient förväntades göra.  
 
 
Fas 4: Analys och visualisering 
 
Intervjumaterialet samt anteckningarna från observationerna sammanställdes och togs vidare till 
analysarbetet. Bearbetningen av intervjuerna resulterade i att ett antal beteendevariabler kunde 
urskiljas, det vill säga olika variabler där det fanns en spännvidd i beteenden hos patienterna (de 
beskrivs i figurerna som viktiga beteenden). Respondenterna grupperades därefter utifrån variablerna 
vilket i sin tur ledde till att ett antal beteendegrupper kunde definieras, så kallade personas. En 
patientresa för respektive personas togs också fram i syfte att visualisera patientens väg genom vården, 
innan under och efter (se figur 10). 
De tolv intervjuerna, deltagande observationer och workshops med personalen med tjänstedesign som 
metod resulterade i tre personas som presenteras nedan: 
 
 
 
Personas 
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Figur 9.  Persona Aida, Stockholms Sjukhem/Antrop, 2017 

 

 
 Figur 10. Persona Margareta, Stockholms Sjukhem/Antrop, 2017 
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Figur 11. Persona Åke, Stockholms Sjukhem/Antrop, 2017 

 
Nedan förklaras variablerna som beskrivs som viktiga beteenden i figurerna ovan: 
 
Oro handlade om att patienten kände oro för sin egen hälsa och för att de inte fick den vård de behöver 
i tid. Oron kunde även handla om att de tyckte att de fick ta ett för stort ansvar själva och kanske missade 
något eller måste stå på sig och att de inte orkade. Det finns även patienter som kände oro för att inte 
bli trodda. 
 
Förtroende för kompetens handlade främst om patienten som misstrodde läkarens specialistkompetens 
om deras sjukdom. Detta berodde vanligtvis på att de inte fick tillräckligt mycket information från 
läkaren eller att läkaren verkar osäker. Men det var även kopplat till generell oro. 
 
Står på sig handlade å ena sidan om i vilken utsträckning patienten stod på sig och ställde frågor när de 
inte förstod. Det innefattade även känslan av att bli tagen på allvar och i vilken grad de krävde att få den 
vård de ansåg sig behöva. Å andra sidan fanns patienter som litade på det läkaren sa och såg läkaren 
som en auktoritet som man inte säger emot. Vissa patienter som inte vågade stå på sig hade dålig 
självkänsla och kände att de inte var viktiga. 
 
Vill vara delaktig handlade om att vilja vara en del av lösningen på sitt besvär eller sin sjukdom, vill 
vara med och påverka. Vill inte känna sig förminskad utan vara på samma nivå som läkaren. De som 
ville vara delaktiga var också mer pålästa och tog ett större ansvar för sin egen hälsa.  
 
Förtroende för vården handlade om den tilltro patienten kände för vården i stort, om de kände att 
vården tog ett helhetsgrepp kring deras hälsa och sjukdom mellan olika vårdinrättningar eller om något 
hamnade mellan stolarna. Det handlade också om det initiativ som vården respektive patienten måste 
ta för att driva processen framåt. 
 
Känner sig sedd handlade om hur mycket utrymme de fick under läkarsamtalet, om man kände sig 
lyssnad på och tog emot det patienten hade att säga men också om att bli visad medmänsklighet. Det 
var viktigt för de intervjuade patienterna att de fick känna sig som en individ. (Stockholms Sjukhem & 
Antrop, 2017)  
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Patientresan 

En patientresa för respektive personas togs fram genom behovsanalys och workshops med 
medarbetare. Patientresan illustrerar vad som fungerade bra respektive mindre bra (markerat med 
gröna respektive röda symboler) innan, under och efter besöket på husläkarmottagningen. Det som 
personan Aida upplevde fungerade mindre bra var till exempel att hon inte kände sig sedd, glömde det 
hon skulle säga eller inte vågade ta upp det som bekymrade henne under läkarsamtalet. Peronan Åke 
kände inte att han var delaktig och fick för lite tid under sitt läkarbesök, han beskrev också hög oro. 
Personan Margareta är självständig och engagerad i sin hälsa och ohälsa och vill göra så mycket som 
möjligt själv.  

   
Figur 12. Patientresan, Stockholms Sjukhem/Antrop, 2017 

Besökshjälpen (PGSA 1) 
 
Utifrån de ovan beskrivna perosnas och patientresorna togs två interventioner fram: Besökshjälpen och 
förberedande samtal innan läkarbesök.  
 
Resultatet för interventionen, Besökshjälpen redovisas genom fyra PGSA-hjul (Se bilaga 5) 
 
1: Design av Besökshjälpen 
Beskriver processen med att ta fram en design som är användbar i den lokala kontexten tillsammans 
med patienter och personal 
 
2: Test av Besökshjälpen 
Beskriver test av Besökshjälpen i väntrummet på husläkarmottagningen tillsammans med patienter.  
 
3: Spridning av Besökshjälpen 
Beskriver hur Besökshjälpen ska spridas på olika sätt för att patienterna ska få tillgång till broschyren.  
 
4: Utvärdering av patienternas upplevelse av delaktighet 
Beskriver hur besökshjälpen utvärderas.  

”Orolig stammis” 
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Resultat av besökshjälpen (mätningar) 
 
För att undersöka patienternas upplevelse av delaktighet när de hade använt besökshjälpen fick 
patienterna svara på en enkät som fanns i väntrummet (PGSA 4). Trettiofem enkäter lämnades ut, 
total svarade tjugofyra stycken patienter under en tvåmånadersperiod. Svarsalternativen var mellan 
0–9, 0= låg utsträckning 9= hög utsträckning.  

      
 Tabell 7. Enkätsvar Besökshjälpen  

 

 
 
 
20 av 24 stycken patienter ansåg i hög utsträckning (skattat ≥7) att Besökshjälpen hjälpte till att skapa 
struktur inför läkarbesöket.                 

 
  Tabell 8. Enkätsvar Besökshjälpen  
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20 av 24 stycken patienter ansåg i hög utsträckning (skattat ≥7) att läkaren ansträngde sig för att 
lyssna på de saker som betydde mest för deras hälsosituation.  
                                                                                                                

Tabell 9. Enkätsvar Besökshjälpen 
 

 
 

 
 
20 av 24 stycken patienter ansåg i hög utsträckning (skattat ≥7) att läkarbesöket blev som de hade tänkt 
sig.  

 

Tabell 10. Enkätsvar Besökshjälpen 
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21 av 24 stycken patienter ansåg i hög utsträckning (skattat ≥7) att de var delaktiga i den utsträckning 
som de önskade under läkarbesöket. Det var den frågan som patienterna skattade högst av fyra ställda 
frågor.  

De patienter som svarade i hög utsträckning (9) skattade nästan samma svar på alla fyra ställda frågor. 
Och de som svarade lägre utsträckning (4–6) svarade också nästan samma svar. Vad det beror på är 
svårt att svara på utifrån befintligt material.  

För att komplettera enkäterna inhämtades kommentarer från patienter genom samtal i väntrummet:   

”Det är så lätt att man glömmer vad det är man ska säga. Jag brukar skriva listor, men de 
brukar bli lite röriga. Det här var jättebra.” 

 
                                                                                                                 Citat patient Stockholms Sjukhem, 2018.  
 

”Detta passar inte mig, jag har koll på vad jag vill säga och få svar på.” 
 
                                                                                                                  Citat patient Stockholms Sjukhem, 2018.  
 

”Jag tror att besökshjälpen är till bättre hjälp när patienten får använda den tillsammans 
med distriktssköterskan i det förberedande samtalet, det kan nästan bli rörigare för en 
del patienter när de ska fylla i den själv…” 

 
                                                                                                             Citat från läkare Stockholms Sjukhem, 2017  
 

”Det var bra att använda besökshjälpen när patienten tappade fokus för vad vi skulle tala 
om. Då kunde vi gå tillbaka och läsa vad patienten hade skrivit.” 

 
                                                                                                             Citat från läkare Stockholms Sjukhem, 2017  
 
Det sammantagna resultatet påvisar att patienterna skattar hög delaktighet genom att använda 
Besökshjälpen. Dock passar inte tjänsten alla patienter/personas vilket stärker att tjänsten är 
behovsstyrd.  
 
Förberedande samtal med distriktssköterska/sjuksköterska (PGSA 2) 
 
Resultatet av det förberedande samtalet med distriktsköterska beskrivs genom två PGSA-hjul (Se bilaga 
7) 
 
1: Identifiera patienter utifrån urval 
Beskriver hur patienturvalet till de förberedande samtalen togs fram  
 
2: Test förberedande samtal 
Beskriver hur testen av de förberedande samtalen utformades och genomfördes.  
 
Femton patienter identifierades som ingick i urvalgruppen; kvinnor över 75 år med fler än sju besök 
per år, fler än två diagnoser och som hade inbokade läkarbesök under tiden för förbättringsarbetet. En 
annan aspekt för urvalsgruppen var att de skulle tillhöra personan Den oroliga stammisen. Totalt 
utfördes elva förberedande samtal. Sex av samtalen genomfördes av distriktssköterskor som arbetar på 
mottagningen och fem utfördes av författaren. En av de tillfrågande patienterna ville inte vara med, tre 
av patienterna uteblev från besöket på grund av sjukdom eller dåligt väder.  
 
Resultat av det förberedande samtalet (mätningar) 
 
För att utvärdera hur patienterna upplevde det förberedande samtalet genomfördes en 
enkätundersökning efter varje genomfört samtal: Enkätfrågor (bilaga 7). Utvärdering gjordes även 
genom att ställa några frågor efteråt till patienterna. Läkarna fick också svara på frågor om deras 
tankar och synpunkter om det förberedande samtalet. Här nedan redovisas enkätsvaren samt 
kommentarer från patienter och läkare. Svarsalternativ mellan 0–9, 0= låg utsträckning 9= hög 
utsträckning.  
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                                                                                                      Tabell 11. Enkätsvar, förberedande samtal 
 

 
 
Samtliga patienter upplevde i hög utsträckning att de kände stöd i att samtala med sjuksköterska. Både 
distriktssköterskan och patientenen beskrev att det i en del fall upplevdes som känslomässigt när 
sjuksköterskan frågade om patienten kunde fylla i första frågan i besökshjälpen: 
 
 

Hur känner du inför mötet idag? 

 
Det var en fråga som ledde till att patienterna berättade om hur till exempel sjukdomen påverkade 
deras livskvalitet. En patient berättade om att hon hade stor sorg efter det att hennes hund hade dött 
och att det var jobbigt med ensamheten. En kvinna berättade om sin oro för att bli sämre i sin sjukdom 
och inte kunna sköta sig själv längre, att hon kanske måste få hjälp med det. Det handlade ofta om 
andra faktorer än det medicinska. Distriktssköterskorna kunde också fånga upp saker som de kunde 
lösa för patienten genom sin kompetens, till exempel att ordna med hemsjukvård och utskrivning av 
inkontinensskydd. Följande citat illustrerar: 
 

”Jag tycker att det här var bra att få sitta ner i lugn och ro och få tänka efter vad jag vill 
ha hjälp med, det är lätt att glömma om man är stressad.” 

 
”Hur sjukdomen påverkar mitt liv har jag aldrig pratat med någon annan tidigare om, det 
var ganska jobbigt men skönt efteråt.” 

 
Citat patienter Stockholms Sjukhem, 2017–2018 

  

9 9 9 9

7

9 9 9 9

8

7

patient 1 patient 2 patient 3 patient 4 patient 5 patient 6 patient 7 patient 8 patient 9 patient 10 patient 11

1. Upplevde du stöd i att samtala med sjuksköterskan inför ditt möte med läkaren? 

Hög 
utsträckning

Låg 
utsträckning
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Tabell 12. Enkätsvar, förberedande samtal. 
 

 
 

 
Åtta av elva patienter upplevde i hög utsträckning att läkarbesöket blev som de hade förväntat sig. Här 
nedan redovisas citat som patienterna delgav efter läkarbesöket: 
 

”Jag visste vad jag skulle säga och fråga. Jag var förberedd. Jag använde inte broschyren 
men jag hade det i huvudet. Det var faktiskt bra.” 

 
”Det var bra att jag fick träffa min läkare, hon känner mig och jag henne. Då blir det 
alltid lättare.” 

 
”Jag tog upp det jag ville fråga och fick bra och tydliga svar.” 

 
Citat patienter Stockholms Sjukhem, 2017–2018 

 
Tabell 13. Enkätsvar, förberedande samtal 

 
 

 

patient 1 patient 2 patient 3 patient 4 patient 5 patient 6 patient 7 patient 8 patient 9 patient 10 patient 11

2. Blev läkarbesöket som du hade förväntat dig?

Hög 
utsträckning

Låg 
utsträckning

patient 1 patient 2 patient 3 patient 4 patient 5 patient 6 patient 7 patient 8 patient 9 patient 10 patient 11

3. Hur stor ansträngning gjordes för att lyssna på de saker som betyder mest för dig gällande 
din hälsosituation? 

Hög 
utsträckning

Låg 
utsträckning
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Åtta av elva patienter upplevde i hög utsträckning att det gjordes en ansträngning att lyssna på de saker 
som betydde mest för hälsosituationen.  
 

”Jag berättade och han (läkaren) lyssnade intresserat men han visste nog redan svaret på 
mina problem, det kändes så, kanske onödigt att jag berättade eller?” 

 
”Jag tappade fokus några gånger under mötet när vi pratade om mina medicinska besvär 
eftersom jag var orolig.” 

 
Citat patient Stockholms Sjukhem, 2018 

 
Tabell 14. Enkätsvar, förberedande samtal 

 

 
 
Tio av elva patienter upplevde i hög utsträckning att läkaren ansträngde sig för att förklara 
hälsosituationen.  
 

”Nu känner jag att ni har koll på mig och att jag vet vad jag ska göra, jag var så orolig när 
jag kom hit idag.” 
 
”Jag fick skriftlig information idag, det var toppen.”  
 
”Jag blev så uppvarvad av det här samtalet innan, stackars läkaren fick ju inte en syl i 
vädret” (citat, patient nr 5) 
 

Citat, patienter Stockholms Sjukhem, 2017–2018 
 
En av patienterna upplevde att det förberedande samtalet skapade högre oro och att hon blev 
uppskruvad av att vara så länge på mottagningen, hon ville inte ha fler förberedande samtal eftersom 
hon inte upplevde att det hjälpte henne. Två av patienterna tillhörde inte personan ”orolig stammis” 
som idén är framtagen för att hjälpa utan tillhörde gruppen ”självständigt och engagerade”. De 
kvinnorna ansåg att upplägget var bra men att det var bättre lämpat för de som var mer sjuka eller som 
inte hade samma kapacitet att ta hand om sin egen sjukdom och hälsa.  
  

patient 1 patient 2 patient 3 patient 4 patient 5 patient 6 patient 7 patient 8 patient 9 patient 10 patient 11

4. Hur stor ansträngning gjordes för att hjälpa dig förstå din hälsosituation?

Hög 
utsträckning

Låg 
utsträckning
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Läkarnas upplevelse av det förberedande samtalet.  
 
Överlag var läkarna nöjda med det förberedande samtalet. Det var bra att distriktssköterskan hade gått 
igenom och prioriterat tillsammans med patienten innan läkarbesöket.  
 

”Bra att patienten är delaktig vid besöket och har formulerat sina frågor och 
förväntningar.” 

Citat läkare Stockholms Sjukhem, 2018 

I två av fallen (alla läkare svarade inte på enkäten så resultatet är inte komplett) blev besökstiden hos 
läkaren kortare än normalt och i två fall samma som det brukade vara. Åtta av elva patienter kände 
läkaren de skulle besöka sedan tidigare och det angavs av patienterna som något väldigt positivt. Detta 
eftersom kontinuiteten anses som en viktig faktor för patienterna för upplevelsen av delaktighet och 
trygghet. En patient beskrev vad som kan hända om det är brist på kontinuitet. 
 

”Jobbigt att behöva berätta saker flera gånger och ibland känns det lönlöst att berätta 
allt för en läkare som man ändå inte ska ha fler gånger. Då finns det ju en risk att viktig 
information inte kommer.” 

 

Citat patient Stockholms Sjukhem, 2018 

I två av de förberedande samtalen hade distriktssköterskan gått in på medicinska frågor som ledde till 
att läkaren fick mer jobb med att reda ut de frågetecken som hade skapats än att fokusera på 
patientens besöksorsak från början. Detta analyseras även i PGSA- hjul 2 som redovisas i bilaga 7.  
Läkarna såg också en vinst i att distriktssköterska och patient hade dokumenterat det de som hade 
talat om i besökshjälpen. 
 

”Vi fyllde i planeringen i besökshjälpen tillsammans. Använde den som underlag för att 
återföra patienten till ’det väsentliga’ vid upprepade tillfällen.” 

Citat läkare Stockholms Sjukhem, 2018 

Resultat för studien av förbättringsarbetet 

 
Syftet med studien var att undersöka ledare och chefers uppfattning av förbättringsarbetet på 
husläkarmottagningen i jämförelse med kvalitetsparametrar. Frågeställningarna till studien besvaras 
under varje tema. Kvalitativ tematisering av intervjuer med chefer och ledare på resulterade efter i tre 
huvudsakliga teman: organisation, kvalitet och tjänstedesign som visualiseras i figur 11. Utifrån de 
identifierade teman som framkommit utifrån analysen av intervjumaterialet har kvalitetsparametrar 
jämförts för att fördjupa den information som chefer/ledare har delgett. De kvantitativa data som har 
tagits fram är: riktlinjer och rutiner som finns i ledningssystemet kopplat till husläkarmottagningen, 
antal listade patienter från det att förbättringsarbetet påbörjades och resultat från den årliga 
nationella patientenkäten. Systematiken och kopplingen mellan kvalitativa och kvantitativa data 
redovisas under respektive temarubrik i resultatet.  
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Figur 13. Analys av kvalitativa och kvantitativa data.  
 
 

Tema organisation  
 
För att säkerställa kvalitet och kontinuitet i förbättrings- och utvecklingsarbete på 
husläkarmottagningen upprättade verksamhetschefen ett forum i form av en redaktionell kommitté i 
slutet av 2016. Där arbetade jag, medicinskt ansvarig läkare, medicinsk sekreterare, verksamhetschef 
och tf. enhetschef med att kontinuerligt upprätta och revidera rutiner och riktlinjer. I detta forum 
diskuterade vi även förbättrings- och utvecklingsarbete kontinuerligt. Intervjuerna med cheferna och 
ledaren på husläkarmottagningen bekräftar att detta har haft betydelse för förbättringsarbetet i stort. 
För att arbeta med beteende- och kulturförändringar måste man som medarbetare ha en stabil grund 
att stå på.   
 

”Att vi har hittat ett sätt att återkommande prata om utvecklingsfrågor och 
förbättringsarbete tror jag är nyckeln till att det har satt sig i organisationen, att vi jobbar 
med utveckling. Det tror jag är en grundläggande faktor.” 

 
Citat, chef/ledare (1) Stockholms Sjukhem, 2018 

 
Vi har tillsammans under året utarbetat femtiofyra rutiner och riktlinjer. När vi började identifierades 
åtta stycken godkända dokument. En chef/ledare beskriver detta arbetet som viktigt eftersom alla 
arbetade olika och det gemensamma arbetet skapade en samsyn och samhörighet i personalgruppen 
vilket också påverkar patientsäkerheten. Samtliga respondenter betonar vikten av kontinuitet i 
arbetsgruppen som viktigt i det fortsatta arbetet med förbättrings- och utvecklingsarbetet på 
mottagningen.  
 
 
Tema kvalitet 

Nedan visas utvecklingen av antalet listade patienter under förbättringsarbetet:  
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 Tabell 15. Antal listade patienter (MedRave, 2018) 
 

 
 
 
Det är synbart i mätningar att antalet listade patienter har ökat gradvis (totalt 12 %) efter det att 
förbättringsarbetet initierades. Men om det är på grund av det genomförda förbättringsarbetet går inte 
att säkerställa. Det röda strecket i tabellen visar det satta listningstaket på 3800 patienter. Cheferna 
och ledaren har en tanke om att det kan bero på att vi har utvecklats i rollen att ta hand om de 
multisjuka äldre som besöker vår mottagning.  
 

”Vi tänker framförallt på de som är i mest behov av sjukvård, de som är allra sjukast. I 
den gruppen tror jag att man är nöjd om man har fått ett bra bemötande, blivit lyssnad 
på, att rätt beslut tas, att man får rätt behandling och att man känner sig trygg och att 
man vet att sjukvården har gjort allt som står i deras makt för att man ska bli frisk eller 
få mindre smärta eller emotionell sorg.” 

 
Citat chef/ledare (1) Stockholms Sjukhem, 2018 

 
En annan chef/ledare uttrycker att förberedelse inför besök är viktigt: 
 

”Att patienterna känner sig förberedda tror jag är viktigt. Ofta när patienterna kommer 
och ska besöka doktorn är de oroliga, men nu kan de kanske känna sig lugnare för de vet 
vad de ska fokusera på.” 

 
Citat chef/ledare (3) Stockholms Sjukhem, 2018 

 
En annan chef/ledare beskriver att tillgängligheten är viktigt för att patienterna. Det skapar stress och 
missnöje när man som patient får vänta för länge på att få en läkartid. Den senaste tiden har vi haft fler 
läkartider att erbjuda och det har varit väldigt positivt, även för distriktsköterskorna som sitter i telefon. 
Chefen/ledaren beskriver att det märks en tydlig skillnad.  
 
Det resultat som redovisas ovan påvisas också i den årliga patientenkäten där emotionellt stöd har 
ökat markant i jämförelse med 2016 med andel positiva svar från 73 % 2016 till 81,7 % 2017. Kvinnor 
är den grupp där skillnaden är störst där antalet positiva svar var 67,4 % 2016 till 80,5 % 2017, vilket 
är en ökning med 13%. Helhetsintrycket för mottagningen har också ökat i positiv riktning från 77 % 
till 82 %. Upplevelsen av delaktighet och involvering har inte förändrats från tidigare år. Den 
nationella patientenkäten skickades ut till patienter som besökt en husläkarmottagning/vårdcentral 
under oktober månad 2017. Svarsperioden var 2017-11-27 – 2018-01-07. Resultaten redovisades i 
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mars 2018 (Patientenkät, 2018).  Kontinuitet/koordinering och tillgänglighet är i fortsatt behov av 
förbättring. Se tabellen nedan: 

  
Tabell 16. Resultatjämförelse mellan Husläkarmottagningen 2016 och 2017 (Patientenkät, 2018). 

 

 
 

Tabell 17. Resultatjämförelse mellan riket och husläkarmottagningen Stockholms Sjukhem 2017 
(Patientenkät, 2018). 
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I jämförelse med riket ligger husläkarmottagningen över genomsnittet på alla parametrar förutom 
kontinuitet och koordinering.  
 
Tema tjänstedesign 
 
När det gäller uppfattningen om tjänstedesign som metod påträffades olikheter hos cheferna/ledarna. 
En chef/ledare uttryckte att hen inte hade sett några resultat av tjänstedesignprojektet och var även 
skeptisk till att anlita konsulter utanför organisationen:  
 

”Jag är generellt skeptisk till personer som kommer utifrån och som inte har någon 
vårderfarenhet. De kan i bästa fall åstadkomma bra saker och ha ett utifrånperspektiv, 
men i sämsta fall möts man inte kunskapsmässigt och man får inte ut någonting av det. 
Det är (tyvärr måste jag säga) ett frågetecken vad vi har fått ut av det.” 

 
Citat chef/ledare (1) Stockholms Sjukhem, 2018  

 
En annan chef/ledare har en annan uppfattning:  
 

”I och med att vi har tagit in externa aktörer blir de patientens företrädare på ett sätt som 
vi aldrig skulle klara av. De blir som språkrör för patienten i förbättringsarbetet, vilket är 
värdefullt. Vi tvingas att byta perspektiv.” 

 
Citat chef/ledare (2) Stockholms Sjukhem, 2018  

 
 
En annan chef/ledare ser värdet i att involvera patienterna: 
 

”Tidigare har vi varit fokuserade på att ändra vårt eget arbetssätt i form av arbetsrutiner. 
Nu har vi börjat titta på mottagningen utifrån ett annat håll och det tror jag kan ge ett 
ökat värde för alla.” 

 
Citat chef/ledare (3) Stockholms Sjukhem, 2018  

 
Andra reflektioner som kom fram i intervjuerna var att små förändringar kan leda till ett ökat värde för 
patienterna, att det inte alltid är de stora förändringarna som ger de bästa resultaten. Det har 
tjänstedesign som metod påvisat. En chef/ledare beskriver att ett hinder/svårighet med tjänstedesign 
som metod kan vara att förvalta det som förbättringsarbetet har lett till: 
  

”Nu gäller det att hålla fast vid det… det kan innebära en del utmaningar med 
förvaltningsdelen av förbättringsarbetet och en verksamhet. Det kan vara svårt att 
upprätthålla om man är en idéspruta och äventyrlig, då är det kanske lättare att vara 
framåtriktad i utvecklingsdelen än att säkra förvaltningen.” 

 
Citat chef/ledare (2) Stockholms Sjukhem, 2018  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion för förbättringsarbetet  
 
Syftet med förbättringsarbetet var att förbättra äldre patienters möjligheter att förbereda sig inför 
läkarbesök, för att skapa förutsättning för upplevd delaktighet. Hypotesen var att patienterna skulle 
uppleva hög delaktighet genom att vara mer förberedda. Syftet med studien var att studera chefers och 
ledares upplevelse av förbättringsarbetet i korrelation med framtagna kvalitetsparametrar på 
husläkarmottagningen.   
  
Personas, patientresan har bidragit till en ökad förståelse för hur de äldre patienternas behov och 
beteenden. De två interventionerna har skapat möjligheter för patienterna att bli mer förberedda inför 
ett läkarbesök och därigenom uppleva hög delaktighet. Resultatet av förbättringsarbetet har påvisat att 
det finns ett samband mellan att vara förberedd och att uppleva delaktighet. Eftersom ingen 



33 
 

kvalitativ baslinjemätning är gjord är det svårt att påvisa att det har blivit en förbättring. Dock är 
baslinjemätningen är i detta förbättringsarbete de tolv intervjuerna som genomfördes i 
kartläggningsarbetet, där det framkom att det fanns behov av ökad delaktighet.   
Resultatet av studien av förbättringsarbetet bekräftar vikten av cheferna och ledarens roll, där en 
viktig parameter var att fokusera på dem vi är till för.  
 
Personas  
 
Att genom perosnas identifiera vilka skillnader det finns för patienter att förbereda sig inför ett 
läkarbesök var ett av de största fynden i resultatet. De framtagna personas visualiserades genom att få 
ett namn, ett ansikte en beskrivning av vilka behov och beteenden som är viktiga. Det har lett till en 
större förståelse för individerna som besöker husläkarmottagningen i motsats till det traditionella 
förhållningssättet som bestod av en mer homogen bild av patienterna. En av de beståndsdelar som 
tjänstedesign betonar är att skapa en djupare relation och förståelse för sina kunder för att skapa tjänster 
som är värdeskapande (Stickdorn & Schneider, 2011).  Personan är inte statisk, man kan pendla mellan 
att vara en orolig stammis och självständigt engagerad beroende på till exempel var i sjukdomsförloppet 
man befinner sig. Det har gett en tydlighet i att man måste utöka tjänsterna så att patienterna själva kan 
välja vad som passar dem utifrån deras behov (SVID, 2013).  
 
Patientresan  
 
Resultatet av att visualisera patientens väg genom vården innan, under och efter ett besök på 
husläkarmottagningen gav en ökad förståelse för helheten och det gick på ett tydligt sätt att se vad som 
fungerade bra respektive vad som inte fungerade för respektive persona. Generellt sätt genomför vi 
förbättringar på den plats där man arbetar till exempel på en sjukhusavdelning eller en 
akutvårdsmottagning (SKL, 2017). Men det är en liten del utifrån patienternas perspektiv, om man till 
exempel har en kronisk sjukdom sköter man sin egenvård och planerar sin provtagning etcetera 
utanför vårdens väggar. Patientresan resulterade i att skapa kunskap om vad patienten är i behov av 
när de inte är på husläkarmottagningen för att kunna stödja dem på bästa sätt. Detta arbete 
fokuserade på att förbättra och skapa tjänster för ökad delaktighet innan läkarbesöket. Det fanns 
andra faktorer som påverkade patienternas upplevelser som jag i min roll inte kunde påverka. Många 
patienter berättade till exempel om deras behov av läkarkontinuitet men det låg utanför mina 
befogenheter att påverka det organisatoriska förutsättningarna som inkluderar bemanning och 
rekrytering.  
 
Besökshjälpen 
 
Resultatet visar i utvärderingen att Besökshjälpen har bidragit till hög delaktighet. Läkarna har generellt 
varit positiva till Besökshjälpen men det kommer alltid att finnas patienter som har svårt att uttrycka 
sina behov och som är ostrukturerade som vill ha svar på en mängd frågor och det kommer troligtvis 
inte en broschyr att lösa. När patienterna svarade i utvärderingen att läkarbesöket inte blev som de hade 
tänkt sig eller att vad som påverkade om de inte upplevde delaktighet skulle vara intressant att få mer 
kunskap om. Det är flera faktorer som påverkar detta, till exempel hur man har blivit bemött eller om 
det fanns brister i kommunikationen. Ekdahl et al. (2010) bekräftar vikten av att personalen lyssnar, 
bjuder in och fångar upp patienternas erfarenheter och behov för att skapa delaktighet i mötet. Läkarna 
har även uppmärksammat att de som använder Besökshjälpen inte nödvändigtvis är över 75 år utan 
flera patienter har varit yngre, det bekräftar att det inte alltid rör sig om att utforma tjänster utifrån 
ålder, kön eller diagnos som vi traditionellt sätt har gjort utan att det är beroende på vad patienten har 
för behov. Att befinna sig i väntrummet och informera om att Besökshjälpen fanns och vad syftet med 
broschyren var det mest effektiva för att nå fram till patienterna men också det mest tidskrävande. Det 
skulle också vara intressant att veta vem eller exakt hur många som hade använt Besökshjälpen. 
Uppskattningsvis har ca 100 patienter tagit del av broschyren. I det längre perspektivet kan 
Besökshjälpen vara som stöd även för hur läkarna bemöter patienterna genom att fokusera på 
patienternas prioriteringar och förväntningar i besöket på ett mer strukturerat sätt för att uppnå högre 
delaktighet än vad som görs idag. Att erbjuda en broschyr till patienter med det enda kriteriet att de var 
över 75 år var inte förenligt med det framtagna materialet med personas och patientresan. Dock har 
broschyren funnits tillgänglig för alla och de kunde själva identifiera om det var ett bra hjälpmedel eller 
ej. 
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Det förberedande samtalet 
 
Det var den interventionen som skapade mest värde för patienterna utifrån utvärderingen.  Analysen 
av det förberedande samtalet var att den största vinsten var att patienterna upplevde trygghet och 
stöd att formulera vad som bekymrade dem, att de fick gott om tid och att det var ett möte mellan två 
människor. Personan Aida (orolig stammis) var den som fick mest ut av det förberedande samtalet 
relaterat till personans karaktärsdrag, med hög oro och låg självkänsla. En orsak kan vara att om man 
känner sig trygg som patient i mötet med vården går det i högre utsträckning att skapa upplevelse av 
delaktighet. En annan förutsättning för delaktighet är att information som förmedlas till patienten är 
formulerat på ett sätt att som motsvarar behoven (Eldh, 2006). 
 
En styrka i resultatet var att det förberedande samtalet inte fokuserade på det medicinska 
utan det utgick från andra faktorer som påverkade patienternas livssituation och hälsa. Samtalet var 
förutsättningslöst och utformades utifrån patientens behov, vilket är ett steg mot en mer 
personcentrerad vård. Det finns forskning som bekräftar att det behövs ett mer personcentrerat 
förhållningssätt i mötet med patienterna (Ekman, 2014). Tidigare forskning har även påvisat att om 
patienterna får delge sin agenda i mötet med vården förbättras upplevelsen av delaktighet (Ekdahl, 
et al.). Det handlar även om att vara delaktig i de beslut som tas (Siouta, et al, 2012). 
 
Arbetet med att identifiera patienterna utifrån personan ”orolig stammis” var svårt relaterat till att det 
inte går att läsa sig till det i journalen utan det kan man avgöra först i mötet med patienten. Antal 
besök, ålder och multisjuklighet räcker inte för att identifiera behov. Att ha ett fungerande 
teamsamarbete kring patienter med komplexa behov har studier visat sig vara både effektivt och 
värdeskapande (Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, 2013). Det förberedande 
samtalet är teamarbete mellan patient, sjuksköterska och läkare där deras specifika kompetens och 
resurser tas tillvara. Rosengren (2014) beskriver att det behövs ett team med olika 
specialistkompetenser som ser patienten som en självklar del av teamet för att så god vård som möjligt 
ska åstadkommas. Utifrån uppsatsens resultat skulle det vara intressant att fortsätta följa patienterna  
som fick förberedande samtal för att se om det skapar andra vinster i systemet på längre sikt. 

Resultatdiskussion för studien av förbättringsarbetet 
 
Syftet med studien handlade om chefernas och ledarnas uppfattningar av förbättringsarbete som ett 
led i att få en fördjupad förståelse för hur förbättringar och ledarskap är kopplade.  
 
Organisation  
 
Det var många förbättringar som genomfördes under samma period och det kan vara svårt att 
identifiera vad som bidragit till vilka förbättringar. Men det sammanlagda arbetet har resulterat i en 
patientsäkrare vård relaterat till ett stort antal upprättande av rutiner och riktlinjer. Rosengren (2014) 
förklarar att chef/ledare bör säkerställa och följa upp rutiner och riktlinjer för att ge medarbetarna 
förutsättningar att lyckas i sitt dagliga arbete. Förbättringsarbetet har resulterat i en kulturförändring 
på mottagningen där man har ett tydligare utvecklingsfokus genom förtydligande från ledningen som 
något angeläget och viktigt. Detta stärks i Kotters åttastegs modell där det i andra steget handlar om att 
skapa en stark förändringsledningsgrupp och även nummer fyra som belyser vikten av att kommunicera 
förändringsvisionen (Kotter, 1995). En chef/ledare beskriver även utmaningen av att förvalta och 
bibehålla förbättringen som också är ett viktigt perspektiv i ledarskapet. Det behövs mer kunskap och 
diskussion om hur vårdens förmåga att arbeta med ständiga förbättringar kan stimuleras och hur 
chefernas roll, mandat och kapacitet bör utformas för att stödja en positiv utveckling (Vårdanalys, 2016). 
 
Kvalitet  
 
Ett annat resultat som har kunnat påvisats är att patientnöjdheten ökat, detta tror cheferna och 
ledaren kan bero på ett bättre fokus på bemötande samt att patienterna har fått verktyg att förbereda 
sig inför ett läkarbesök. Det är generellt svårt att mäta kvalitet inom hälso- och sjukvården eftersom 
det är många faktorer som påverkar utfallet. Sammantaget kan vi se en trend i statistiska data som 
talar för en generell kvalitetsförbättring för mottagningen. Eftersom det är flera uppåtgående trender 
kan man påvisa en förbättring. Ett intressant resultat som påvisades var att patienternas upplevelse av 
emotionellt stöd hade ökat markant och att antalet listade patienter har ökat med 12 % sedan 
förbättringsarbetet påbörjades.  
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Tjänstedesign 
 
Uppfattningen om tjänstedesign som metod skiljer sig åt mellan cheferna/ledaren när det gäller att 
externa anlita konsulter från en annan bransch. En del chefer och ledare var positiva medans en var 
mer skeptiskt. Det är ett av de hinder som de beskriver i förbättringsarbetet. En anledning kan vara 
vem som var initiativtagaren och var i organisationen de befann sig. Det kan också bero på brister 
förståelsen i verksamheten där fokus ibland låg på andra angelägenheter i organisationen till exempel 
bemanning, ekonomi, rutiner och riktlinjer.  Dock är alla överens om att det är positivt att involvera 
patienterna i förbättringsarbetet eftersom man utgår från den man är till för.  

Metoddiskussion för förbättringsarbetet och studien av förbättringsarbetet 

I metoddiskussionen beskrivs metoderna för förbättringsarbetet tillsammans med studien för att få en 
förståelse för hur syftet med förbättringsarbetet och studien hänger samman.  

Tjänstedesign  
 
Tjänstedesign var en ny metod som inte hade provat tidigare och det fanns inga förkunskaper. Att få 
hjälp av konsulter från en tjänstedesignbyrå ses som en stor vinst för att få kompetensen och resurser 
till att genomföra kartläggningsarbetet under den korta tiden. Genom att intervjua och observera 
patienterna samt genomförda workshops tillsammans med personalen skapades god kännedom om 
patienternas upplevelser och erfarenheter i kontakten med husläkarmottagningen. Det ses som en 
styrka i metoden att skapa tjänster för de vi är till för istället för det mer traditionella sättet- att utgå 
från vad organisationen behöver eller vad man tror att patienterna tycker är viktigt (Andersson, 2013).  
Det behövs tjänster som grundar sig på kunskap om kundernas (i detta fall patienternas) behov och 
beteenden för att skapa tjänster som upplevs som värdeskapande (Stickdorn, Schneider, 2011). En 
svårighet med förbättringsarbetet i sin helhet var att förankringen hos medarbetarna (som inte hade 
några förkunskaper om tjänstedesign) trots workshops inte alltid förstod syftet på grund av bristande 
återkoppling och uppföljning tillsammans i projektet. Att byta perspektiv, att utgå från patienternas 
behov tar tid och det behövs både kompetens och förståelse för att nå det. Att utgå från patienternas 
behov har trots detta visat sig vara en styrka för att utveckla tjänster i detta förbättringsarbetet. 
Patienternas roll kommer i framtiden att behöva förändras på grund av resursbrist inom vården och en 
ökad äldre befolkning. Den nya rollen kommer att innebära att mer ansvar läggs på patienterna själva. 
För att detta ska bli så bra som möjligt har vi inom vården ett ansvar att skapa tjänster tillsammans 
med patienterna för att optimera tillvägagångssättet. Tjänstedesign är en metod som stärker detta 
arbetssätt där kundens perspektiv är i fokus. Genom detta arbetssätt skapas med större sannolikhet 
konkurrenskraftiga tjänster som i sin tur leder lönsamhet, genom ökad kvalitet. Bristen på 
kontinuiteten i personalgruppen ses också som en bidragande faktor till att information inte 
kommunicerades till alla. Det har varit ojämnt hur mycket tid och engagemang som medarbetarna har 
haft för att medverka i förbättringsarbetet, det berodde på att det är en liten mottagning med 
begränsade resurser. Detta är även en ledarskapsfråga eftersom var man som chef/ledare har haft 
olika fokus och det har inte alltid varit samstämmigt.  
 
Förbättringsverktyg (förbättringsarbetet)  
 
Genom att utgå från framtagna personas och patientresor kunde vi formulera idéer till förbättring. 
Nolans förbättringsmodell kompletterades med de identifierade behoven, som skapade ett förtydligande 
till första frågan i modellen. Att patienterna var med i framtagning av Besökshjälpen var positivt 
eftersom man lätt (av gammal vana) tror sig veta vad patienterna vill ha. Att en läkare var med i 
framtagandet av broschyren var också av värde för att få båda perspektiven och även få en 
effektivitetsaspekt genom att identifiera saker som tar onödig tid under läkarbesöket. Att arbeta utifrån 
förbättringsrampen har varit det mest värdefulla verktyget i förbättringsarbetet eftersom det är en 
modell med tydlig struktur där de olika stegen leder fram det övergripande målet (Nelson, Batalden, 
Godfrey, 2007). PGSA- hjulen var bra som struktur för att genomföra pilottesterna av de två 
interventionerna.   
 
Förbättringsledarens roll   
 
Min roll i det förberedande samtalet. Det var både positivt och negativt att jag själv genomförde 
pilottester av det förberedande samtalet. Det som var positivt var att jag fick en ökad förståelse för 
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målgruppen och kunde även urskilja vilken persona de tillhörde. Jag kunde även se hinder och 
möjligheter i mötet med patienterna. Efter att de hade genomfört läkarsamtalet kunde jag fånga upp 
patienterna och utvärdera genom en avstämning med både patienter och läkare. Det gav en 
helhetsbild. Nackdelen var att jag inte var kliniskt verksam och saknade distriktssköterskans 
kompetens, det kunde i en del fall leda till att jag inte kunde hjälpa patienten med omvårdnadsinsatser 
tillexempel utskrivning av material, intyg och planering. Å andra sidan det ledde i sin tur till att det 
förberedande samtalet blev mer förutsättningslöst och öppet utifrån patientens behov vilket stärker 
den personcentrerade vården.  
 
Fallstudie (studien av förbättringsarbetet)  
 
Att intervjuerna med chefer/ledare utfördes av mig har eventuellt påverkat svaren. Det som ses som en 
styrka att jag kunde ställa följdfrågor eftersom jag var väl insatt, å andra sidan kan respondenterna 
påverkats av att det i huvudsak var jag som hade genomfört förändringarna. Att intervjuerna skedde 
vid en viss tidpunkt, när själva förbättringsarbetet var genomfört kan påvisa att svaren i intervjun är 
situations- och tidsbetingat. Ett komplement till studien skulle kunna vara observationer för att fånga 
upp omedvetna och medvetna beteenden hos chefer och ledare. Att komplettera intervjuerna med 
statistiska data ledde till att mönster och trender kunde urskiljas och påvisa en kvalitetsförbättring för 
husläkarmottagningen som helhet. Att använda både kvalitativa data och kvantitativa data stärker 
validiteten för studien eftersom det inte enbart bygger på chefer/ledares uppfattningar, upplevelser 
och reflektioner (Yin, 2009) 
 
Mätningar (förbättringsarbetet)  
 
Upplevelsen av delaktigheten i den nationella patientenkäten inte visat någon förbättring från 
föregående år. Dock har samma frågor använts i enkäterna för att fånga den utvalda målgruppens 
resultat. En parameter som har ökat är upplevelsen av emotionellt stöd, ingen forskning har 
identifierats som sammankopplar att emotionellt stöd är en förutsättning för delaktighet. Det skulle 
vara intressant att studera vidare; vilka komponenter behöver patienterna för att känna sig delaktiga 
förutom att vara förberedda och lättare kunna uttrycka sina besvär och behov under läkarbesöket. 
Genom att använda sig av enkäter för att visa på förbättring av interventioner är inte alltid tillräckligt 
(Bergman & Klevsjö, 2007). Därför kompletterades mätningarna med utvärderingar av de specifika 
interventionerna tillsammans med kortare avstämningar efter att patienterna använt tjänsterna.  

Slutsatser 

Att använda en ny metod som tjänstedesign var intressant på många sätt. Vi tvingades att byta 
perspektiv och frångå det mer traditionella sättet att genomföra förbättringsarbete på. Att vi genom 
hela processen använde vår kunskap om våra patienter och även använde dem och deras resurser i 
framtagandet av nya tjänster var givande. Erfarenheten av förbättringsarbetet har visat att patienter 
vill vara med och påverka, mer än att endast medverka i utvärderingar och marknadsundersökningar. 
De tjänster som skapades är hållbara relaterat till att de har utgått från patienternas faktiska behov till 
skillnad från verksamhetens behov. Men att ändra perspektiv tar tid och det behövs mer kompetens 
inom området för att verkligen förstå de som vi är till för. Att förberedelser inför att läkarbesök kan ha 
ett samband med upplevelse av delaktighet har förbättringsarbetet påvisat. Den kunskapen kommer 
husläkarmottagningen att arbeta vidare med i uppstarten av äldremottagning. Att ett fungerande 
ledarskap är en förutsättning för ett lyckat förbättringsarbete har studien kunnat påvisa och det finns 
forskning och kunskap som bekräftar detta. Men att få till det i verkligheten är inte lika självklart. 
Studiens resultat påvisar att ett fungerande ledarskap med förbättringar med fokus på patienten och 
ett tydligt förmedlat utvecklingsfokus har i både de kvalitativa data och kvantitativa data påvisat 
positiva effekter för verksamheten.   

Implikationer 
 

Kliniska  

Eftersom husläkarmottagningen har många patienter som är äldre med stora vårdbehov och som 
behöver speciellt utformade tjänster som detta förbättringsarbete har visat, har ledningen beslutat att 
starta en äldremottagning under hösten 2018. Det innebär att mottagningen kommer att skapa 
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förutsättningar för de patienter som är över 75 år att få en ökad möjlighet att få ett bättre 
omhändertagande genom att ett direktnummer kommer att finnas till mottagningen och vara öppen en 
timme varje vardag utan knappval. Då finns möjlighet att prata med personal på mottagningen och ställa 
frågor, få rådgivning och boka tid. Alla patienter över 75 år ska erbjudas fast vårdkontakt vid behov.  
Läkarbesök för patienter över 75 år kommer att vara 30 minuter och det kommer även att finnas 
möjlighet att träffa en distriktssköterska i samband med läkarbesök för omvårdnadsinriktade insatser. 
Vårdplaneringar och SIP (samordnad individuell plan) kommer att följa Lag (2017:612) om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Läkemedelsgenomgångar kommer att genomföras enligt 
Socialstyrelsens Föreskrifter och Allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och 
sjukvården (SOSFS 2012:9). 

En digitalisering och utveckling av tjänsten skulle vara intressant att arbeta vidare utifrån andra 
parametrar. Att patienter fyller i sin hälsostatus etcetera innan läkarbesök blir allt vanligare likaså 
triagering utifrån patienternas behov av vård.  

Forskning  
 
Det finns behov av vidare forskning som handlar om hur tjänstedesign som metod kan stödja 
framtagningen av tjänster inom hälso- och sjukvården. Ett annat ämne som kan vara intressant att 
forska vidare är patienternas förändrade roll i framtidens hälso- och sjukvård och hur vi tar tillvara på 
patienternas resurser på bästa sätt.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Besökshjälpen 
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Bilaga 2. Enkät besökshjälpen  
 

 
Enkätundersökning, Besökshjälpen 

 
Använde ni Besökshjälpen under läkarbesöket? 
Ja    Nej 
 
 

1. Hjälpte Besökshjälpen dig att strukturera ditt möte innan du träffade 
läkaren? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
Låg 
utsträckning 

 Hög 
utsträckning 

 
2. Hur stor ansträngning gjordes för att lyssna på de saker som betyder 

mest för dig gällande din hälsosituation? 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
Låg 
utsträckning 

 Hög 
utsträckning 

 
 

3. Blev läkarbesöket som du hade förväntat dig? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
Låg 
utsträckning 

 Hög 
utsträckning  

 
 

4. Var du delaktig i den vård/behandling till den utsträckning som du 
önskar?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
Låg 
utsträckning 

 Hög 
utsträckning  

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3. Enkät; det förberedande samtalet till patient  
 

 
 
 
1. Upplevde du stöd i att samtala med sjuksköterska inför ditt möte med 

läkaren? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
Låg 
utsträckning 

 Hög 
utsträckning 

 

2. Blev läkarbesöket som du hade förväntat dig? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
Låg 
utsträckning 

 Hög 
utsträckning  

 
3. Hur stor ansträngning gjordes för att lyssna på de saker som betyder mest 

för dig gällande din hälsosituation? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
Låg 
utsträckning 

 Hög 
utsträckning  

 
 

4. Fick du svar som du förstod? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
          
Låg 
utsträckning 

 Hög 
utsträckning  

 
 

Tack för Din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
  



45 
 

Bilaga 4. Enkät det förberedande samtalet till läkaren 
 

 
1. Använde ni Besökshjälpen? 

Ja                                                              Nej  

 
2. Om Ja, hur använde ni den? 

 

 
3. Övriga tankar/synpunkter 

 

 
 
 
 
 
 
 
4. Hur lång tid tog läkarbesöket? 
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Bilaga 5. PGSA (Planera, Göra, Studera, Agera) Besökshjälpen 
 
Nedan presenteras fyra PGSA-hjul för; Design av besökshjälpen, test av idén, spridning och utvärdering. 
 

Planera Göra  
 

Studera/analysera 
 

Agera 
 

PDSA 1: Design av 
besökshjälpen 

Studera redan 
framtagna 
förberedelsemallar 
från Socialstyrelsen, 
Viss och 1177 och 
Besökshjälpen 

Ta reda på om 
patienterna använder 
redan framtagna 
verktyg (som beskrivs 
ovan)  

Mål: att utforma en 
guide som ska syfta 
till att hjälpa 
patienterna att 
förbereda sig inför ett 
läkarbesök som ett 
steg i att bli mer 
delaktiga i mötet med 
läkaren genom att få 
stöd i att formulera 
deras besöksorsak, 
prioritera, beskriva 
sina förväntningar 
och dokumentera vad 
de kom överens om 
under mötet 

 

Utforma en broschyr 
genom att analysera 
patienternas beteenden och 
behov utifrån personas och 
patientresan. 

Presentera formuläret för 
läkare och 
distriktssköterskor på 
Husläkarmottagningen för 
kommentarer genom att 
skicka ut mail och att ha en 
dialog med medarbetarna 
under 2 veckor.  

Fem patienter väljs ut 
genom dialog i väntrummet 
under en förmiddag och 
planerar att utvärdera 
formuläret i en fokusgrupp.  

De utvalda patienterna ville 
hellre ge feedback (på 
innehållet i broschyren) via 
mail än i fokusgrupp. Alla 
svarade samma dag. Mail 
skickas ut med innehållet i 
broschyren och frågor.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Enkät om hur många som 
använde befintliga verktyg (se 
planera): 
 
1.Har du förberett dig inför ditt 

läkarbesök genom att fylla i 
något formulär? 

2. Har du förberett dig på något 
annat sätt? 
 

 
Inga av de tillfrågade 
patienterna använde redan 
framtagna mallar.  
Patienterna förberedde sig t ex 
genom att skriva ner sin 
besöksorsak och frågor eller 
genom att ha tänkt igenom sitt 
besök hemma.  
 

Endast en läkare och en 
distriktssköterska gav 
kommentarer på innehållet.  

Formuleringar i broschyren 
ändrades efter feedback från 
patienterna. 
 
Patienterna var positiva och 
trodde på idéen.  
 

En fråga om 
patienten behövde 
förnyelse på recept 
ledes till i 
broschyren efter 
kommentarer från 
läkare. 
 
Formuleringar 
ändrades och två 
frågor som 
uppfattades besvara 
samma fråga togs 
bort. 
 
Broschyren trycktes 
upp för att börja 
användas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
PGSA 2 
Test av 
besökshjälpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20

2

1

nej ja
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Planera Göra  
 

Studera/analysera Agera 
 

PDSA 2 
Test av 
Besökshjälpen 

Åtta patienter (över 
75 år) erbjuds att 
använda 
besökshjälpen 
genom att fylla i det 
innan läkarbesök 
och utvärdera direkt 
efteråt.  

Utvärdera hur 
patienterna upplever 
det att använda 
besökshjälpen.  
 

Mål: att utforma en 
guide som ska syfta 
till att hjälpa 
patienterna att 
förbereda sig inför 
ett läkarbesök som 
ett steg i att bli mer 
delaktiga i mötet 
med läkaren genom 
att få stöd i att 
formulera deras 
besöksorsak, 
prioritera, beskriva 
sina förväntningar 
och dokumentera 
vad de kom överens 
om under mötet 

 

 
 

Patienterna fångades upp i 
väntrummet under tre 
förmiddagar i september. 

De fick information och 
genomgång av 
besökshjälpen och 
uppmuntrades till att 
lämna feedback genom 
öppna frågor från mig.  

 

 

Testet visade på att 
patienterna var intresserade av 
att skapa struktur inför mötet 
med hjälp av en broschyr.  
 
En del patienter blev osäkra 
när de skulle fylla i 
besökshjälpen och ställde 
många frågor. De hade också 
svårt att begränsa sig genom 
att prioritera det som var 
viktigast för dem med besöket.  
 
Efter observationer var det inte 
säkert att patienterna skulle 
använda besökshjälpen på 
egen hand.  
 
Patienterna ville prata om 
andra saker.  

Svårt att hitta ”rätt persona”. 
 
Alla patienter förstod inte 
syftet med besökshjälpen; en 
del patienter trodde att de 
skulle lämna besökshjälpen till 
mig istället för att ta med sig 
den in till läkaren som ett 
verktyg för besöket. 
 
De flesta patienterna  
var positiva till broschyren och 
en del ville ha några exemplar 
med sig hem inför nästa besök. 

Fortsatt arbete med 
att förtydliga syftet 
med besökshjälpen 
genom information 
och dialog med 
personalen.  
 
Se till att 
patienterna får 
tillgång till 
Besökshjälpen 
genom: 
 
PGSA 3:  
Spridning av 
besökshjälpen. 
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Planera Göra  
 

Studera/analysera 
 

Agera 
 

PDSA 3:  
Spridning  
av besökshjälpen. 
 
Skicka besökshjälpen i 
kallelsebrev till 
patienter över 75 år 
som ska besöka läkare 
på 
husläkarmottagningen 
 
Lämna besökshjälpen 
till personalen på 
husläkarmottagningen 
så att de kan dela ut 
den till patienter som 
de har identifierat har 
behov av den.  
 
 
 
Mål: att utforma en 
guide som ska syfta till 
att hjälpa patienterna 
att förbereda sig inför 
ett läkarbesök som ett 
steg i att bli mer 
delaktiga i mötet med 
läkaren genom att få 
stöd i att formulera 
deras besöksorsak, 
prioritera, beskriva 
sina förväntningar och 
dokumentera vad de 
kom överens om under 
mötet 

 

Informera 
receptionist att 
skicka ut 
Besökshjälpen 
med kallelsen. 
Detta kommer 
att ske 
fortlöpande.  
 
Räkna antalet 
utskickade 
besökshjälpen.  
 
Lägga ut 
Besökshjälpen i 
alla besöksrum.  
 
Ha 
besökshjälpen 
synlig i 
väntrummet så 
att patienterna 
kan ta den om 
de önskar.  
 

Svårigheter: 
Besökshjälpen skickades inte 
med kallelsen eftersom det 
inte stod personnummer på 
brevet visste inte 
receptionisten hur gammal 
patienten var.  
Kuvertet var igenklistrat eller 
så skickade läkaren själv 
kallelsen. Det var en 
oförutsedd händelse. 
0 stycken har skickats med 
kallelsen. Detta upptäcktes 
efter två veckor.  
57 stycken besökshjälpen har 
tagits i väntrummet från och 
med november 2017. 
 
De patienter som har använt 
besökshjälpen är inte alltid 
den tänkta målgruppen 
(patienter över 75 år) utan 
det är enligt läkare spridda 
åldrar.  
 
Svårt att mäta hur många 
som har använt broschyren 
 
En del läkare har delat ut 
besökshjälpen, andra inte på 
grund av dålig 
information/kontinuitet till 
exempelvis hyrläkare. 
 
 
 
 
 
 

Eftersom det inte 
fungerade att skicka ut 
besökshjälpen i kallelsen 
testades en ny metod. 
Genom dialog med 
distriktssköterska 
skickas 49 
besökshjälpen till 
patienter över 75 år som 
ska på läkarbesök 
följande vecka 
tillsammans med ett 
brev som beskriver 
syftet med broschyren 
samt information om 
önskan om utvärdering 
via en enkät.  
Efter denna åtgärd har 
ca 114 tagit del av 
broschyren. 
 
Fortsätta att synliggöra 
broschyren i 
väntrummet och på den 
externa hemsidan och 
1177.  
Ge kontinuerlig 
information till ny 
personal.  
 
Utvärdera upplevelsen 
av delaktighet kopplat 
till användning  
av besökshjälpen:   
 
 
PGSA 4: utvärdering 
av delaktighet 
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Planera Göra  
 

Studera/analysera 
 

Agera 
 

PDSA 4: 
utvärdering av 
patienternas 
upplevelse 
av delaktighet 
 
Hitta en metod för att 
fånga patienternas 
upplevelse av 
delaktighet efter att ha 
använt besökshjälpen 
under ett besök hos 
läkaren.  
 
Skapa en enkät med 
frågor om upplevelsen 
av att använda 
besökshjälpen. 
 
 
Mål: att utforma en 
guide som ska syfta till 
att hjälpa patienterna 
att förbereda sig inför 
ett läkarbesök som ett 
steg i att bli mer 
delaktiga i mötet med 
läkaren genom att få 
stöd i att formulera 
deras besöksorsak, 
prioritera, beskriva 
sina förväntningar och 
dokumentera vad de 
kom överens om under 
mötet 

 
 

Skickar hem 47 
brev till 
patienter (över 
75 år som har 
ett inplanerat 
besök) med en 
beskrivning av 
syftet samt 
information om 
att de ska svara 
på en enkät om 
upplevelsen av 
att använda 
besökshjälpen 
under januari 
månad.    
 
Sätter upp en 
låda med 
besökshjälpen 
på tillsammans 
med enkäter 
som patienter 
som har 
använt 
besökshjälpen 
kan fylla i 
väntrummet 
under januari 
och februari 
månad.  
Ringer upp fyra 
patienter som 
läkare berättar 
har använt 
besökshjälpen 
för 
att utvärdera 
upplevelsen av 
att använda 
besökshjälpen. 
 
 
 
 

Svårt att veta vilka och hur 
många patienter som har 
använt 
besökshjälpen. 
 
En del patienter har 
endast förberett sig 
hemma men använder 
inte besökshjälpen 
synligt under 
läkarbesöket.  
 
 De uppringda patienterna 
var inte över 75 år. De var 
nöjda med besökshjälpen 
de och upplevde att de 
fick stöd i att strukturera 
besöket och att det 
var de som styrde besöket 
i större utsträckning än  
tidigare vilket ledde till ökad 
upplevelse av delaktighet.  

Inhämta resultatet av 
enkätsvaren och 
analysera 
informationen.  
 
Resultat av enkäterna 
visas i resultatdelen 
av uppsatsen. 
 
Ändra patientgrupp 
(ålder)? 
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Bilaga 6, PGSA (Planera, Göra, Studera, Agera) Förberedande samtal med 
distriktssköterska.  

Nedan presenteras två mindre PGSA-hjul för Identifiera patienter utifrån urvalsgrupp och test av 
förberedande samtal inkluderat utvärdering av upplevelsen av delaktighet.  

 
Planera Göra  

 
Studera/analysera 
 

Agera 
 

PDSA 1:  
Identifiera 
patienter utifrån 
urvalsgrupp och 
erbjuda tjänsten.  
 

Välja ut x antal 
patienter (kvinnor) 
över 75 år, har fler än 7 
läkarbesök på år på 
husläkarmottagningen 
som har inplanerade 
läkarbesök under tiden 
för förbättringsarbetet 
genom 
statistikverktyget 
MedRave 

Utforma en 
utvärderingsenkät.  

Mål: Att patienterna 
skulle få hjälp med att 
identifiera sina behov, 
få tid att strukturera 
och prioritera 
informationen inför 
mötet. Samt att 
patienten skulle känna 
sig sedd, bekräftad och 
lyssnad på och att ta 
tillvara på resurser 
som patienten besitter 
i syfte att upplevelsen 
av delaktighet skulle 
vara hög. 

De patienter som hade 
inbokade läkarbesök 
ringdes upp och 
erbjöds förberedande 
samtal med 
distriktssköterska eller 
av förbättringsledaren 
30 minuter innan 
läkarbesöket.  
 
Detta utfördes under 
januari och februari 
månad.  
  
Varje morgon då ett 
förberedande samtal 
skulle göras 
informerades 
medarbetarna om 
detta på morgonmötet.  
Patienter och läkare 
fyllde i en enkät efter 
varje förberedande 
samtal 
 
 

 

18 patienter 
Identifierades  
utifrån urvalet  
i MedRave. 
 
 
Alla patienter hade 
inte inbokade besök 
till läkare den 
närmaste tiden. 
 
 
En patient 
identifierade 
distriktssköterska 
utifrån identifierat 
behov.  

 
15 patienter bokades in 
totalt.  
Av de 15 tackade 1 
patient nej och tre 
uteblev från besök. 
Totalt genomfördes 11 
samtal. 
 
Alla läkare svarade 
inte på enkäten som 
skulle fyllas i efter 
förberedande samtal.  
 
Positiv respons från 
patient, 
distriktssköterska och 
läkare. Se resultat.  
 

Öka delaktigheten hos 
medarbetarna att 
identifiera patienter som 
skulle vara hjälpta av ett 
förberedande samtal och 
boka in det. 
 
Informera patienter om 
att denna tjänsten finns 
att tillgå genom 
information på vår 
externa hemsida.  
 
 
 
 
PGSA 2: test av 
förberedande samtal  
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Planera Göra  
 

Studera/analysera 
 

Agera 
 

PDSA 2 
Pilot test: 
förberedande 
samtal. 
 
Skapa en mall/agenda 
för det förberedande 
samtalet.  

Utforma en 
utvärderingsenkät för 
patient och läkare.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Informera och ha en 
dialog med 
distriktssköterskor på 
mottagningen på 
sjusköterskemöte om 
metoden och 
utvärderingen.  
  
Fem samtal 
genomförs av 
distriktssköterskor och 
sex samtal av 
mig under januari,  
februari och mars 
månad.  
 
Agenda testas. 
Utvärdering 
genomförs genom 
enkät och i vissa fall 
muntlig avstämning 
med läkare och patient 
efter genomfört samtal 
 

Utvärdering av 
Patienternas 
upplevelse 
av samtalet och 
delaktighet  
 
Utvärdering av 
läkarnas 
upplevelse av besöket  
med patienten efter 
genomfört 
förberedande 
samtal med 
sjuksköterska  
eller distriktssköterska 
samt tidsåtgång.   
En tydligare 
beskrivning av 
distriktssköterskans 
roll behövde 
förtydligas så att man 
inte går in på 
medicinska frågor, det 
kan leda till 
dubbelarbete. 

Positiv respons på det 
förberedande samtalet 
både från patient och 
läkare.  
 

Tydliggöra agendan för 
distriktsköterskorna. 
 
Förbättra 
utvärderingsmetoden 
för läkarnas upplevelse 
av det förberedande 
samtalet.  
 
Fortsätta att boka in 
patienter och genomföra 
förberedande samtal.  
 
Utvärdera de 
ekonomiska 
förutsättningarna för 
samtalen. Hur kan vi ta 
betalt?  

 
 

 

 
 
 
 


