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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Låg telefontillgänglighet till vårdcentralerna medför att alla patienter inte kommer fram till sin 

vårdcentral samma dag. Det kan vara en av orsakerna att patienterna blir missnöjda. 

Syfte: Förbättringsarbetet var att förbättra telefontillgängligheten i ett avgränsat geografiskt område i 

Västra Götalandsregionen. Delmål att 90 % av befolkningen skulle komma fram till sin vårdcentral samma 

dag o slutmål 100 % av patienterna skulle nå sin vårdcentral samma dag. Studiens syfte var att se hur sam-

verkan fungerade mellan personal som inte sitter tillsammans och hur det påverkar telefontillgängligheten  

Metod: Studien är en explorativ fallstudie av en avgränsad kontext. Data från semisstrukturerade fokus-

grupper analyserades med en induktiv ansats som var kopplade till förbättringsarbetet.  

Resultat: Telefontillgängligheten förbättrades till att börja med och detta visades med statistik från telefon-

systemet som är tillgängligt i Västra Götalandsregionen. Personal visade en positiv inställning till den nya 

verksamheten.  

Slutsatser: Resultatet av studien och förbättringsarbetet indikerar att det går att förändra telefontillgäng-

ligheten med sjuksköterskor som stöttar olika vårdcentraler, trots att de inte är fysiskt på plats i verksam-

heten. Ett hinder för callcenter var journalsystemet. Trots att det var samma journal så är upplägget med ex-

empelvis färgsättning av likande tidstyper olika på alla vårdcentraler.  

Nyckelord: kvalitetsförbättring, primärvård, samverkan, telefon, tillgänglighet 
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Summary 

 

Background: Low phone call accessibility to health centers entails that patients will not reach their health 
center on the day that they wish. This may be one of the reasons patients are dissatisfied. 

Purpose: The improvement study was to improve phone call accessibility in a limited geographical area in 
Västra Götaland. Sub-target: 90% of the population should reach their health center the same day. Main-tar-
get: 100% of the patients should reach their health center the same day. The purpose was to investigate 
weather cooperation could function between staff on separate locations and how this affects phone call acces-
sibility.  

Method: Exploratory case study within a limited context. Data: semi-structured focus groups were analyzed 
using an inductive approach connected to the improvement study.   

Results: Phone call accessibility improved to begin with which was presented using statistics from the 
phone system, available in Västra Götalandsregionen. Staff displayed positive attitudes towards the new call 
center.  

Conclusions: It’s possible to change phone call accessibility using nurses supporting different centers, de-
spite not being employed by those centers. An issue for the center was the journal system where color codes 
had different meanings in the booking system. 

Keywords: Cooperative behaviors, health Services Accessibility, primary care, quality improvement. 
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1. Inledning 

”Ur patientens synvinkel ska man kunna komma i kontakt med sin vårdcentral när man ringer till dem. Att 

det är första steget in och att det är viktigt att det funkar” 

Citat ur fokusgruppsintervjuer. 

Det lokala problemet: Låg telefontillgänglighet i primärvården i ett mindre område i Västra Götalandsreg-

ionen. 

En viktig faktor för att patienter ska få vård i rätt tid och på rätt vårdnivå är att patienterna kan komma i 

kontakt med sin vårdcentral för att där exempelvis få råd om fortsatt egenvård eller en tid för ett besök. Det 

har dock visat sig att det är cirka 15 procent av patienterna som inte kommer fram till sin vårdcentral på telefon. 

De kommer fram till en stängd telefonkö och blir hänvisade att ringa dagen efter. För att kunna tillgodose 

patienten som önskar att komma i kontakt med sin vårdcentral samma dag startades ett förbättringsarbete 

som skulle göra det möjlighet för vårdcentralerna att höja telefontillgängligheten.   

Som sjuksköterska har jag själv suttit i telefonsystemet på vårdcentral i Västra Götalandsregionen och upplevt 

patienter som ringt flera gånger, flera dagar i rad utan att få hjälp. Deras frustation är påtaglig och många söker 

andra vägar för att komma fram till vården. Kanske söker akutmottagningen istället och risken är då att pati-

enten kommer på fel vårdnivå, vilket i sin tur leder till ökade kostnader för vården och kanske andra mer akuta 

patient får vänta.  Det är en av orsakerna till att jag tackade ja till att delta i projektet och vara en del i att 

förbättra telefontillgängligheten.  
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2. Bakgrund  

2.1 Tillgänglighet 

Tillgänglighet beskrivs av Bergman. 

”Tillgänglighet är sannolikheten att en enhet befinner sig i funktionsdugligt tillstånd under givna förhål-

landen vid en angiven tidpunkt under antagandet att erforderlig externa resurser tillhandahålls” 

(Bergman, 2014, s 155). 

 

Hälso- och sjukvårdvården i Sverige har inte tillräckligt bra tillgänglighet och har svårt att uppfylla den nat-

ionella vårdgarantin, att erbjuda tid till kontakt samma dag, tid till läkare i primärvården inom 7 dagar, till 

specialist inom 90 dagar och till behandling efter ytterligare 90 dagar. Ett skäl till detta kan vara att sjukvår-

dens system är ekonomiska och geografiska uppbyggda, ramarna matchar inte behov och efterfrågan. Det är 

svårt att påverka kontinuiteten och tillgängligheten genom sjukhusens vertikala uppdelning av det medicinska 

arbetet och detta skapar svårigheter att följa patienterna i vårdförloppet (Nordgren, Eriksson & Morin, 2011).  

I jämförelse med andra länder har Sverige mycket att lära. För att öka tillgängligheten till primärvården i län-

der som Storbritannien och Nederländerna har utvecklingen gått mot att sjuksköterskorna tar hand om besö-

ken av kronisk sjuka patienter så som diabetes medan Danmark, Norge och Tyskland är mer försiktiga i denna 

utveckling. Det visar sig att länder med en stark och väl utvecklad primärvård har bättre tillgänglighet, bättre 

kvalitet och lägre kostnader. Detta har setts i Cuba och Costa Rica där man har satsat på att utveckla primär-

vården. Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Portugal och Spanien anses ha ett relativt stark primär-

vårdssystem, medan Sverige hamnar i mitten (Anell, 2015). 

Sverige och Finland tillhör den grupp av länder i Europa där primärvården utgör en mindre del av den totala 

hälso- och sjukvården och detta påverkar tillgängligheten till primärvården. I denna statistik ligger Tyskland i 

topp. Sverige har också längst tid per besök, vilket också ger en sämre tillgänglighet (Vårdanalys, 2017).  

Det har visat sig vara svårt att förbättra tillgängligheten i de länder som har en svagare struktur och system 

runt sin primärvård såsom Luxemburg och Schweiz men Canada, Österrike och Nya Zeeland har ett starkt 

system (Schäfer, Boerma, Murante, Sixma, Schellevis & Groenewegen, 2015).  

Det gjordes ett försök i Amerika, Europa, Australien och Kanada att öka tillgängligheten för patienterna genom 

”advanced access” som innebär att patienten skall få en tid enligt patientens önskemål, samma dag eller någon 

dag senare, vilket innebär att vårdcentralerna behöver anpassa sig efter behovet av tider som önskas. Det po-

sitiva blev att vårdcentralerna började inventera vilka behov deras patienter har (Kiran & O`Brien, 2015).  

I Hälso-och – sjukvårdslagen (SFS 1982:763 § 2a) står det som krav på sjukvården: 

”Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär 

att den ska särskilt 

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården och behandlingen, 

2. vara lätt tillgänglig, 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.” 
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SFS 2010:349 beskriver vårdgarantin som gäller för patienten 

”1. tillgänglighetsgarantin samma dag som den enskilde söker kontakt med primärvården, 

2. besöksgarantin inom primärvården inom 7 dagar från det att den enskilde har sökt kontakt 

med primärvården, om vårdgivaren har bedömt att den enskilde behöver besöka läkare, 

3. besöksgarantin inom den specialiserade vården inom 90 dagar från det att remiss har utfär-

dats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från det att den enskilde har sökt kontakt med 

den specialiserade vården, och 

4. behandlingsgarantin inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat att den enskilde 

ska få den aktuella vården.” 

I den nya överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommun och landsting 2018 kring Patientmiljaden 

– insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården. Planeras för en utökad 

vårdgaranti, men tid till medicinsk bedömning inom 30 dagar oavsett profession. Detta ställer nya krav och 

nya angreppsätt framför allt på primärvården (Regeringskansliet, 2017). 

2.1.1 Tillgänglighet primärvård 

I primärvårdens medicinska uppdrag skall primärvården ha mottagningsverksamhet som är planerad och 

oplanerad inom kompetensområdet allmänmedicin, hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 

samt psykosociala insatser och rehabiliterings området. Primärvården skall även ha en jourverksamhet i sam-

verkan med andra vårdenheter, arbeta inom den kommunala verksamheten med läkarinsatser, medverka i 

smittskyddsarbetet, forskningsarbetet och kris- och katastrofberedskap i det län de verkar (Socialstyrelsen, 

2016). 

Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2017) arbetar för en jämlik vård och för att minska hälsoskillnaden i 

Sverige, där tillgängligheten är en del av deras arbete. Inom primärvården finns det olikheter mellan lands-

tingen i Sverige och det finns många utmaningar för att göra primärvården mer tillgänglig. I detta arbeta finns 

det ett delprojekt som beskriver patientupplevd tillgänglighet, där SKL har undersökt vad befolkningen tycker 

är viktigt i perspektivet tillgänglighet och patienterna tycker att det är viktigt att vården finns till för alla och 

att den skall ges inom rimlig tid. 

Patienterna tycker också att det är viktigt att den fysiska miljön fungerar för alla och att mötas med respekt, 

att träffa rätt kompentens och att kontakten är flexibel och att det går att komma i kontakt med primärvården 

på olika sätt. I sin delrapport beskriver SKL (2016)patientens behov av flexibla sätt att komma i kontakt med 

primärvården, som kan innebära att patienterna kommer direkt och vill boka tid i kassan eller på webben men 

också att ringa till sin vårdcentral. Idag kommer inte alla fram på telefonen så SKL:s mål är inte i mål i primär-

vården ännu.  

Primärvården i Västra Götalandsregionen har en krav-och-kvalitetsbok att följa. Den utgår från idéskissen 

”Vägen till medborgarnas primärvård” vars syfte är att:  

”• stärka invånarnas ställning och inflytande över vården 

• öka invånarnas förtroende för primärvården 

• möta framtida utveckling samt 

• styra på kvalitet såväl i de medicinska insatserna som avseende tillgänglighet, service och 

bemötande” 

(Krav-och kvalitetsbok, vårdvalet VG Primärvård 2017, s. 1). 
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2.1.2 Telefontillgänglighet i primärvård  

I en studie i USA visar att ett effektivt telefonsystem i primärvården ökar tillgängligheten, sänker kostanden 

och ökar hälsotillståndet. Detta resulterade i att patienterna kunde spara tid och resa, men även underlättade 

kontinuiteten (LaVela, Gering, Schectman, Locatelli, Weaver & Davies, 2013).  

I Västra Götalandsregionens lokala Krav-och kvalitetsbok står det att vårdcentralerna skall vara tillgängliga 

via telefon 45 timmar per vecka för rådgivning, tidsbokning, prioritering och bedömning av vårdbehov men 

även att ta emot akutbesök under hela öppethållandet. Telefontillgänglighet är viktig för vårdcentralerna, ef-

tersom den prioriteras högt av befolkningen. Det är också viktigt att den kan mätas på ett tillförlitligt sätt och 

att den synliggörs hur telefontillgängligheten ser ut på olika vårdcentraler i Sverige (Lindström & Engström, 

2009).   

Primärvården i Västra Götalandsregionen har fått ett uppdrag från regiondirektören att med högsta prioritet 

arbeta med tillgängligheten (Västra Götalandsregionen/Närhälsan intranät). 

 

Figur 1 Telefontillgänglighet i primärvården i Västra Götalandsregionen i jämförelse med primärvården i riket 

(väntetider i vården, 2018). Västra Götalandsregionens siffra visas med benämning urval i grafen.  

Närhälsan i Västra Götalandsregionen har en telefontillgänglighet på 90 procent men det finns skillnader inom 

regionen i telefontillgänglighet. i vårt område har vi en telefontillgänglighet på 85 procent (väntetider i vården, 

2018). Med telefontillgänglighet menas de patienter som ringer in till sin vårdcentral och som sedan vårdcen-

tralen ringer tillbaka till. Alla dessa samtal räknas med i statistiken och de som inte kommer fram för att tele-

fonkön är full är cirka 15 procent. 

Som i ett led i uppdrag från regiondirektören har ett specifikt område som består av 18 vårdcentraler, två 

jourcentraler och en hälsoenhet valts ut att ingå i ett förbättringsarbete. Antal listade oktober 2017 i området 

var 207 923 personer. I Västra Götaland kallas detta område för primärvårdsområde 3 (V3) och vårdcen-

tralerna är belägna på Hisingen i Göteborg och från Lerum, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner. V3 

har idag en telefontillgänglighet på 85 procent enligt statistiken från telefonsystemet, CallMe, som används i 

Västra Götalandsregionen i Närhälsans (offentliga) vårdcentraler (Statistik CallMe 2017). I uppdragsbeskriv-

ning (bilaga 1) står som mål att ha 90 procent telefontillgänglighet den 2017-12-31. V3:s mål är 100 procent 

telefontillgänglighet när projekttiden är slut 2018-09-30.  I september 2017 var det 5110 personer som inte 

kom fram i telefonsystemen av 40523, vilket kan jämföras med ett större samhälle i Sverige. I område i Västra 

Götalandsregionen kan det jämföras med Vargöns befolkning.   

Primärvården är konkurrensutsatt efter vårdvalsreformen som blev lag 2010, vilket öppnade upp för privata 

vårdcentraler att etablera sig. Detta kan innebära att Närhälsan(NH) (offentliga) förlorar marknadsandelar 

om patienterna listar om sig till andra vårdcentraler. Om NH kan öka tillgängligheten i telefonen på vårdcen-

tralerna så att patienterna vet att de kan komma fram till sin vårdcentral samma dag, ökar förvaltningen sina 

chanser att behålla marknadsandelar och därmed listade patienter. En rapport från Qulturum i Jönköping 
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pekar på att en bra telefontillgänglighet ger en trygghet bland invånarna och en effektivare styrning, som i sin 

tur leda till bättre resursutnyttjande och högre tillgänglighet (2003).    

I all vård förekommer variationer som beror på att patienterna är olika men också på att personalen inte gör 

på samma sätt, vilket leder till olika processer. Det finns också en variation som kommer från sjukvårdsyste-

met: otillräckliga resurser, ofullständiga planeringar, aktiviteter som inte är anpassade till när patienten behö-

ver, olikheter i personalomsättningen, oförmåga att stödja patientens medverkan med mera (Bergman, 2012). 

Det nya uppdraget försöker förstå de olika variationer som finns i V3 och om variationerna kan minska samt 

skapa ökad telefontillgänglighet för patienten.  

Det är viktigt att under uppdraget visa om det blev som vi tänkte i förbättringen. Vårdanalys beskriver att 

patienterna upplever att telefontillgängligheten i Sverige brister (vårdanalys, 2016). De skriver att detta är en 

oroande signal från befolkningen och det har inte ändrat sig över tid. 

 Vårdanalys gjorde undersökningar 2010 och 2013 som har visat samma resultat och ingen förbättring av till-

gängligheten (vårdanalys, 2016).  

 

2.2. Samverkan mellan olika mikrosystem 

2.2.1  Samverkan 

Enligt Svenska akademiska ordlistan(SAOL) kan samverkan vara att gemensamt arbeta mot ett syfte (SAOL, 

2018). Det medför att var och en hjälps åt och att alla är lika viktiga.  

Begreppet – samverkan - har börjats användas mer de senaste åren, speciellt ihop med förbättrings- och för-

ändringsarbete inom hälso-och sjukvården. Då i syfte att åstadkomma något gemensamt och för att ibland till 

exempel överskrida olika gränser. Att integrera och föra samman olika aktörer till en större helhet kan vara 

svårt och bygger på en vilja att samarbeta och tänka brett. Ett hinder för samverkan är olikheter i professionella 

och organisatoriska kulturer. Det kan exempelvis vara regler och föreskrifter som är olika och hur vi ser på 

patienter. Kommunikationen kan försvåras av olikheter i språkbruk, attityder, beteendemönster och värde-

ringar. Både strukturella och kulturella skillnader kan vara hinder för samverkan. En typ av hinder är revir-

tänkande. Detta hänger ihop med det strukturella och kulturella förhållanden. Det förekommer i de flesta verk-

samheterna och leder ofta till att chefen försvarar revir inom sin verksamhet och samverkan utmanar därmed 

dessa gränser. Det svåraste hindret i allmänhet är den kulturella som leder till revirtänkande mellan profess-

ioner och verksamheter, samt bristande kommunikation och förtroende mellan de som samverkar (Axelsson 

& Axelsson, 2013). 

  

Figur 2. Utvecklingsprocess i samverkan (modifierat efter Axelsson & Axelsson, 2013) 
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Samverkan behövs för att förbättra kvalitet, tillgänglighet och utnyttja resurser på ett effektivare sätt. Det kan 

hjälpa till att hantera en ökad komplexitet och efterfrågan i välfärdstjänster.  

Det finns olika faser i utvecklingen av samverka (Figur 2). En process som är oftast väldigt lång och besvärlig 

när det skall ske mellan olika professionella och organisatoriska gränser. Det behövs en förändring av attityder, 

kulturella hinder, beteenden och värderingar för att bli framgångsrik i förbättringsarbete (Axelsson & Axels-

son, 2013). 

Mikrosystemet i hälso- och sjukvården är nödvändiga små enheter som är byggstenar i den större organisat-

ionen inom vården och som utvecklas över tid. I ett mikrosystem finns kliniska – mål och affärsmål, länkande 

processer, en gemensam informationsmiljö och den producerar resultat. De är uppbyggda av ett stort antal 

sammankopplade enheter och lär sig av erfarenheterna av varandra och de förändringar de gör. Mikrosystemet 

behöver arbeta mot centrala mål men även möta deras användare och deras behov och ändå försöka att hålla 

kvar sina enheters suveränitet över tid (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007).  

Mikrosystemets fokus är patienten. Medarbetarna i mikrosystemet använder sina kunskaper på bästa sätt för 

att generera värde för enskilda patienter och patientgrupper men även för att samverka med andra mikrosy-

stem för att möta de behov som finns (Nelson, Godfrey, Batalden, Berry, Bothe, McKinley, 2008).   

I delar av hälso- och sjukvården kan samverkan vara svår på grund av arbete i stuprör, medicinsk utveckling, 

kompentensutveckling, specialisering och revirtänk. Sjukhusen eller primärvården har inte ett samordnat hel-

hetsansvar för patientens vårdförlopp. Detta kan medföra att patienten slussas mellan olika vårdenheten med 

svårigheter med remisser och journalöverföring, vilket inte heller underlättar samverkan (Nordgren, Eriksson 

& Morin, 2011). 

2.3. Förbättringskunskap som stöd i förändringen 

För att kunna starta upp en helt ny verksamhet är det en fördel att ha kännedom om förbättringskunskap för 

att förstå och vara trygg i förändringsarbete. Då med utgångspunkt i Demings ”profound knowledge” som tar 

upp fyra hörnstenar för förbättringskunskap som är systemförståelse, kunskapsutbildning, kunskap om vari-

ation och psykologi (Bergman, 2014). Detta är något som har vidareutvecklats av Batalden och Stoltz (1993), 

och kompletterats till den professionella kunskapen, som innehåller ämneskunskap, personliga färdigheter, 

värderingar och etik. Förbättringskunskapen och den professionella kunskapen ger tillsammans ett ökat värde 

för dem som verksamheten är till för. 

Det är även viktigt med förståelse för processerna i organisationens kärna men även processerna utanför, mel-

lan organisationer och kontexten så att förbättringsledaren kan styra och förstå processen mot ett resultat som 

gynnar organisationen. Att ta till vara på medarbetarnas kunskaper, de som är experter är en förutsättning för 

att få med medarbetarna i förändringen och för att lyckats (Ahrenfelt, 2014).  

En grund i förbättringskunskapen är Nolans förbättringsmodell (figur 3). En modell som hjälper till att struk-

turera förbättringsarbetet med att sätta mål, mäta, testa idéer, följa förändringar över tid och arbeta med nya 

idéer och förkasta dem som inte når målet, vilket görs i PGSA-hjul. I PGSA-hjulet görs först en inventering av 

problem, analys och förslag på lösning. Nästa steg är att genomföra en lösning för att i nästa steg studera för-

ändringen och utvärdera. I sista steg agerar man och implementerar och standardisera lösningen. (Langley, 

Moen, Nolan, Norman, Provost, 2009). 
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Figur 3. Nolans förbättringsmodell fritt översatt (Langley et al., 2009). 

För att förstå mikrosystemet behövs ett tydligt syfte för verksamheten. Vi behöver veta för vem vi är där och 

ha teambaserat arbetssätt. För att nå målen behöver vi utveckla, förstå, följa och agera i processerna. Det finns 

olika metoder som kan användas i mikrosystemet, effektivisera möten, analysera vilka resurser som är till-

gängliga (5P) och PGSA-hjul. 5P är en arbetsmodell för att kartlägga mikrosystemet. P:na beskriver syfte, vilka 

patienter som finns i verksamheten, medarbetare, processer i flödet och i verksamheten och vilka resul-

tat/mönster som kan ses. Detta i sin tur hjälper oss att arbeta med ständiga förbättringar och att använda 

mikrosystemets tänkande, verktyg och metoder vilket fungerar på alla nivåer i hälso-och sjukvårdsorganisat-

ionen (Nelson et. al., 2007).  

Sammanfattningsvis  

Tillgänglighet till vårdcentralen är avgörande för att patienter ska komma in till vården och ingången är i 

många fall via telefon. Telefonrådgivning är därför en viktig funktion som måste fungera och på samma gång 

en stor utmaning. Det finns olika lösningar med 1177 sjukvårdsrådgivning via telefon, men det finns även möj-

lighet att ringa direkt till vårdcentralen. Hittills har dessa lösningar inte riktigt löst problemet med god tele-

fontillgänglighet i VGR och det finns få studier som visar på hur telefontillgängligheten kan förbättras och vilka 

faktorer som är viktiga för att det ska fungera. Därför var uppdraget för detta förbättringsarbete att pröva en 

ny typ av verksamhet, callcenter, för att se om telefontillgängligheten kan förbättras. Samverkan med aktuella 

vårdcentralen blir en viktig faktor för att lyckas och därför är det även intressant att studera hur samverkan 

påverkas av en förändring som denna.      
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3. Syfte 

3.1. Syftet med förbättringsarbetet. 

Syftet med förbättringsarbete var att förbättra telefontillgängligheten genom att införa ett callcenter i ett geo-

grafiskt avgränsat område i Västra Götalandsregionen (V3). 

Delmål var att i december nå 95 procent telefontillgänglighet. 

Slutmål var 100 procent telefontillgänglighet 2018-09-30. 

 

3.1.2 Syftet med studien av förbättringsarbetet 

Syftet med studien av förbättringsarbetet var att studera hur samverkan fungerar mellan personal som inte 

sitter tillsammans och hur detta påverkar telefontillgängligheten.   
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4. Material och metod 

4.1 Empirisk miljö/forskningsmiljö 

Närhälsan i Västra Götalandsregionen består av 104 vårdcentraler i 49 kommuner som är indelade i åtta om-

råden som kallas V1, V2, V3, V4, V5, V7, V8 och V9 (V6 har slagits ihop med V3). Dessa vårdcentraler är of-

fentliga och det finns ett antal privata vårdcentraler i området men de är inte inkluderade i detta projekt. För-

bättringsarbetet och studien genomfördes i område V3 som består av 18 vårdcentraler i två olika geografiska 

områden, Hisingen i Göteborg och Lerum, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner. Dessa områden har 

olika invånare och socioekonomiska förutsättningar, vilket innebär olika förutsättningar för sjuksköterskorna 

som skall arbeta i projektet.  

I den nya organisationen som finns i V3 och i det förslagna förbättringsarbetet ingår fyra sjuksköterskor an-

ställda på 50 procent i Närhälsan och som har sin grundinställning på 1177. De kommer att ringa i vårdcen-

tralernas telefonsystem alla vardagar mellan 07.45-12.00, resten av sin tjänstgöringsgrad kommer de arbeta 

för 1177 men de gör inga röda dagar eller kvällar. De har sin arbetsplats i 1177:s lokaler i Skövde och Alingsås 

där de är anställda. Ansvarsfördelningen är att Närhälsan i Västra Götalandsregionen lånar de sjuksköters-

korna i projektet i ett år, så enhetschefen på 1177 i Alingsås och Skövde är deras chef men projektledaren styr 

projektet.    

Sjuksköterskorna som skall ringa i vårdcentrarnas telefonsystem är uppdelade, två har sitt ansvarsområde på 

Hisingen och de två andra tar hand om de övriga kommunerna. Nedan kommer en beskrivning av det nyskap-

ande mikrosystemet enligt 5P (Nelson et. al., 2007). 

Purpose (syfte och mål) 

Mikrosystemets syfte är att höja telefontillgängligheten i område V3 inom Närhälsan i Västra Götalandsreg-

ionen. Denna nya verksamhet har tillkommit för att försöka möta alla de patienter som ringer till sin vårdcen-

tral och inte kommer fram.  

 Patients (patienter) 

Det är sammanlagt 207 923 listade i V3 med olika förutsättningar såsom ålder, kön, sjukdomsbörda och so-

cioekonomi. De är listade på 18 olika vårdcentraler inom området och varje vårdcentral har olika antal listade 

patienter. Patienterna är i olika åldrar och har olika vårdtyngd relaterat till olika många diagnoser.   

Värdet för patienterna blir att de kan få telefonkontakt med sin vårdcentral samma dag som de önskar kontakt 

med vården eftersom patienterna prioriterar telefontillgängligheten högt. 

Professionals (medarbetare/personer) 

Det är fyra sjuksköterskor som arbetar i verksamheten på halvtid. De arbetar varje vardag mellan 07.45-12.00 

då de ringer i vårdcentralernas telefonsystem CallMe. Detta urval görs för att det ringer in mest patienter på 

förmiddagen enligt statistiken från CAllMe. 

De är vana i telefoniarbete eftersom de har arbetat många år på 1177. De har tidigare arbetat på vårdcentral 

men inte i det journalsystemet som vårdcentralerna arbetar i nu (AsyjnaVisph). De har själva sökt till projektet 

och är nyfikna på hur och om projektet kan hjälpa vårdcentralerna att höja telefontillgängligheten. De har 

tanke att om projektet faller väl ut så kanske 1177 kan bli en del i vårdcentralernas telefoniarbete. Deras största 

tillgång är att de månar om att alla patienter skall kunna få prata med sin vårdcentral samma dag. De är moti-

verade att prova ett nytt arbetssätt men kommer också att vara observanta på vad som eventuellt inte fungerar 

och ändra arbetssätt efterhand som problem eventuellt uppstår 
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Personalen som arbetar på de 18 vårdcentralerna och deras chefer är också medarbetare. Sjuksköterskorna 

som arbetar på vårdcentralerna har en direkt länk till projektet, de kan nå varandra via mobiltelefoner.  

 

Process (processer)  

Processen börjar med att patienten ringer till sin vårdcentral (se figur 4) för ett specifikt ärende. Sjuksköters-

korna i den nya organisationen ser i vårdcentralens CallMe och ringer upp patienterna på den tiden som är 

bestämd via telefonsystemet.   På detta sätt hjälper vår nya organisation till så att alla patienter skall kunna få 

kontakt med sin vårdcentral samma dag. De ringer upp patienten och försöker lösa ärendet trots att sjukskö-

terskorna i vårt mikrosystem sitter långt ifrån vårdcentralen. Sjuksköterskorna i projektet sitter i 1177:s lokaler 

på annan ort. Det kan komma att leda till att telefontillgängligheten ökar i vårt område.  

 

Figur 4 Processen hur patientens samtal behandlas på vårdcentralen. 

Det finns en samverkan mellan sjuksköterskorna i projektet och vårdcentralernas personal för att nå målet i 

telefontillgänglighet. Slöseri ska identifieras i denna process om det skulle bli så att sjuksköterskorna som 

stöttar vårdcentralerna lägger tillbaka telefonsamtal i CallMe systemet för att de inte kan lösa patientens öns-

kemål relaterat till att de inte fysiskt finns på vårdcentralen. Detta leder då till att patienten blir uppringd två 

gånger för att tillgodose deras önskemål.      

Patterns (mönster/prestationer) 

Variationen i processerna är stora, ett exempel kan vara storlek på vårdcentralerna. Den största har 19060 

listade medan den minsta har 4605 listade. Patienterna har olika förutsättningar utifrån ålder, kön, vårdtyngd 

och antal diagnoser men det finns även skillnader i den socioekonomiska miljön. Den nationella patientenkä-

ten visar i frågedimensionen ”tillgänglighet” att vårt område fick ett sämre resultat än övriga områden i Västra 

Götalandsregionen och i riket (nationella patientenkäten, 2016). Statistiken från CallMe visar att antalet in-

kommande samtal varierar över tid, vi har telefontillgänglighet under året runt 85 procent, oavsett hur många 

inkommande samtal som inkommer (CallMe, 2017). Förhoppningsvis kommer det nya projektet/förbättrings-

arbetet höja telefontillgängligheten för patienterna, så att de kommer i kontakt med sin vårdcentral samma 

dag. Resultat ska mätas var 14:e dag och följas upp med teamet, och ledningen en gång i månaden.  
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4.2. Förändringsarbetet/förbättringsarbetet 

 Projektgruppen/uppdraget 

Uppdraget var att genomföra ett förändringsarbete genom att organisera en ny verksamhet i syfte att se hur 

och om telefontillgängligheten kan öka genom ett callcenter bestående av sjuksköterskor.  

Mål är att ha 90 procent telefontillgänglighet när 2017 är slut och när projektet är avslutat 100 procent tele-

fontillgänglighet (bilaga1).  

När författaren fick uppdraget som projektledare i förbättringsarbetet, var projektgruppen redan anställd och 

utvald. Gruppen består av fyra erfarna sjuksköterskor som har arbetat länge och har lång erfarenhet från 1177. 

De anställdes i projektet i andra anställningsformer än de övriga sjuksköterskorna på 1177. De arbetar 40 tim-

mars vecka, vilket innebär att de arbetar dagtid. De fyra sjuksköterskorna var sedan tidigare anställda i 

Alingsås och Skövde, där de fortfarande arbetar trots annat uppdrag. I uppdragsbeskrivningen står det att 

sjuksköterskorna kommer att arbeta 50 procent i projektet och resterande tjänstgöringsgrad på sin ordinarie 

verksamhet. Författaren är länk mellan projektgrupp och vårdcentralchefer på de 18 vårdcentralerna som är 

med i projektet. 

 Författarens roll 

Författaren är anställd i Västra Götalandsregionen och har deltagit i studien och förbättringsarbetet i rollen 

som projektledare i genomförandet förändringen men ledde även denna fallstudie av förbättringsarbetet. Ef-

tersom författaren är anställd där förändringsarbete är genomfört, har hon god kännedom om den empiriska 

forskningsmiljön. Däremot har hon inga dubbla roller gentemot studiens deltagare eller vårdcentralchefer i 

området.  Projektledaren använde sig av agilt ledarskap men även traditionella projektledarmetoder samt ett 

situationsanpassat ledarskap (Gustavsson, 2016; Tonnquist, 2016).  

Verksamhetschefer och sjuksköterskor i teamet var informerade om studien och att en masteruppsats skulle 

skrivas om förändringen. 

Planering 

Inför projektstart har områdesledningen gjort mätningar och tittat på telefontillgängligheten i område, V3, 

som visar sig vara 85 procent. Det är cirka 15 procent av patienterna kommer inte fram till sin vårdcentral när 

de ringer dit. Detta är grunden för förbättringsarbetet och studien. Uppdraget startades i augusti 2017 av pri-

märvårdschefen i område V3 i Västra Götalandsregionen. De som skulle arbeta i projektet var anställda från 

den 2017-10-02, så kontakt togs med dem och deras chefer för att mötas. Det beställdes datorer och de nöd-

vändiga programmen som kommer att behövas på datorerna den dagen de börjar sin anställning. Mobiltelefo-

ner inhandlades till sjuksköterskorna, så att vårdcentralerna kunde ta kontakt med projektteamet. 

Möten inplanerades innan projektstart, först med enhetscheferna på 1177 för att lägga upp planen för projektet 

och hur anställningarna skulle se ut för sjuksköterskorna i projektgruppen. Därefter genomfördes möten med 

de sjuksköterskor som skulle arbeta i projektet och höra vilka förväntningar och farhågor de hade genom att 

göra en SWOT-analys som visade projektets styrkor (S), svagheter (W), möjligheter (O) och hot (T) (Tonnquist, 

2016) (bilaga2). Teamet har med hjälp av PGSA-hjul (Langley et al., 2009) funderat hur vi skall gå tillväga, 

planera vårt arbete. I bilaga 3 finns det exempel på hur Nolans förbättringsmodell användes i det aktuella 

förbättringsarbetet. Det gjordes en årsplanering för projektet med milstolpar (Figur 5)( Tonnquist, 2016). 
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Figur 5 årsplanering, process över förbättringen 

De 18 vårdcentralernas sjuksköterskor som före samverka delades upp i två olika geografiska områden. Sjuk-

sköterskorna i Skövde skulle ringa för de tio vårdcentraler som ligger på Hisingen och sjuksköterskorna i 

Alingsås samverkade med de övriga åtta vårdcentraler. Utbildning planerades och genomfördes under en 

vecka på heltid. Instruktörer för AsynjaVisph och CallMe anlitades och vårdcentralerna i området förbereddes 

inför projektstart. Vårdcentralcheferna behövde informera sina medarbetare om projektets syfte, mål och 

startdatum. Närhälsans utvecklingsavdelning var delaktig i planeringen och tillsammans gjordes en priorite-

ringsordning som godkändes av primärvårdschefen (bilaga 4). Denna prioriteringsordning skulle ligga som 

grund för hur sjuksköterskorna ska prioritera vilka vårdcentraler de ska stötta varje dag.  

 

 Göra/genomförande 

I oktober 2017 började förändringen med en veckas utbildning och hospitering på de vårdcentraler som är med 

i projektet. Sjuksköterskorna i projektet hospiterar på olika vårdcentraler under två heldagar och får utbildning 

de övriga dagarna i veckan. Utbildningen genomfördes även i journalsystemet och i telefonsystemet men ut-

rymme lämnades även för funderingar och en dag för sammanfattning. Projektet startade måndagen den 9 

oktober 2017 och veckan avslutades med ett Skype möte på fredagen där alla sjuksköterskor fick tala om hur 

veckan hade varit (bilaga 5). Skype möten inplanerades in var 14:e dag i syfte att återkoppla positiva och nega-

tiva lärdomar för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. För att återkoppla deras åsikter och hämta 

chefernas åsikter om projektet är projektledaren med på de båda ledningsmöten som området hade under hela 

projekttiden.  

Första PGSA-hjulet(bilaga 3) gjordes i samband med planering av utbildning för de sjuksköterskorna som 

skulle arbeta i projektet. Då planeringen startades blev det uppenbart att uppdraget var stort att stötta 18 vård-

centraler och då genomfördes en indelning både geografiskt och av sjuksköterskorna som ingick i projektet. I 

analysen av detta PGSA-hjul visade det sig att alla vårdcentralernas tidböcker var upplagda på olika sätt.  
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Andra PGSA-hjul gjordes efter hospiteringen på vårdcentralerna. Projektledaren samlade in fakta hur de spe-

cifika tidböckerna på vårdcentralerna var upplagda och gjorde en överskådlig sammanfattning som ligger som 

underlag för sjuksköterskorna i projektet, se exempel bilaga 6.        

 Analys 

Förbättringsarbetet ska förhoppningsvis leda till en ökad telefontillgänglighet i V3, Det kan vara en tillgång 

med sjuksköterskor som sitter i en lokal som inte är belägen på vårdcentralen men som kan samverka. De 

kommer att ringa och inte bli störda av vårdcentralens dagliga arbete. Tidigare forskning och studier inom 

detta område är svårt att finna vilket gör det angeläget att studera.   

 Mätning 

För att kunna veta om förändringen blir en förbättring så mäts tillgängligheten genom statistik som tas ut från 

det telefonsystem (CallMe) som Närhälsan i Västra Götalandsregionen använder. Resultatet beskrivs i andel 

och tas ut var 14:e dag. Detta blir en siffra som visar 18 vårdcentralers telefontillgänglighet tillsammans, vilket 

kompletteras med antalet inkomna samtal och antalet samtal som inte kom fram till vårdcentralerna för att få 

en uppfattning om dessa siffror ändrar sig över tid.  Statistiken som tas ut följs och sätts in ett Excell ark och i 

ett styrdiagram för att visa hur förändringen utvecklar sig.   

I prioriteringsordningen(bilaga 4) som sjuksköterskorna följer skall de ringa de vårdcentraler som ligger sämst 

till i telefontillgängligheten. Därför finns det siffror på varje enskild vårdcentral i deras telefontillgänglighet 

som mäts och visas för projektgruppen varje månad. Uppdraget var att se om dessa siffror ändrades under 

projekttiden för V3 så därför visas och jämförs dessa siffror.  

4.4. Design och metod för studien. 

Studien designades som en explorativ fallstudie som passar då studiens kontext är avgränsad och en tidsbe-

gränsad händelse, samt belyser unika drag i det specifika fallet. Fallstudie lämpar sig bäst när man svarar på 

frågor hur och/eller varför saker fungerar i kontexten. Studien har kvalitativa metoder och fokusgrupper som 

är typiskt för fallstudie.(Bryman & Nilsson, 2016, Yin & Nilsson, 2015). 

I fallstudien kommer källor att användas för kvalitativa analyser, exempelvis dokument så som mötesdoku-

ment och, intervjuer med sjuksköterskor som varit berörda av projektet (Yin & Nilsson, 2015). Fokusgrupps-

intervjuer lämpar sig då bra eftersom ämnet i studien är nytt. I intervjuerna kan interaktionerna hos respon-

denterna dras nytta av och ge en bred åsiktkarta och en möjlighet att gå in på djupet hur de som ingår i inter-

vjuerna uppfattar och förhåller sig till vårt specifika ämne. Intervjuerna kommer analyseras med hjälp av en 

induktiv innehållsanalys. Analysen kommer att utgå och göras av innehållet i texten som transkriberats. För 

att kunna dra slutsatser av den erfarenhet som analyseras i intervjuerna. (Wibeck, 2014,Danielson, 2014). 

Kvantitativa data kommer att presenteras i procent, och visar telefontillgänglighet över tid och om den har 

förändrats. Den mäts på samma sätt varje gång. Därför reliabiliteten stor (Bryman, 2016). 

Fokusgruppsintervjuer 

Fokusgruppsintervjuer med 3-10 personer kan användas, men det lägre antal personer lämpar sig bäst för att 

involvera alla i gruppen och att få igång en diskussion (Bryman, 2016). Intervjuerna ger en bredare åsiktskarta 

och hur personerna uppfattar och förhåller sig till ett visst fenomen och kan gå på djupet i deras åsikter. Det 

kan ge perspektiv som inte hade kunnat förutses när fokusgrupperna planerades (Wibeck, 2014). Därför är 

fokusgruppsintervjuer lämplig i den aktuella studien. 
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Tabell 1 Antal intervjuer och hur många som var med.  

 

Urvalet till intervjuerna gjordes genom att cheferna (Tabell 1) till de 18 vårdcentraler som ingick i projektet 

valde vilka personer som skulle komma på intervjuerna som fick medarbetarnas samtycke att vara med. Pro-

jektgruppens alla medlemmar var med i en egen fokusgrupp och tre chefer intervjuades också. Det var semi-

strukturerade intervjuer med nedskrivna frågor (bilaga 7) som grund för diskussionen (Danielson, 2014). Per-

sonerna fick inte frågorna i förväg och kunde inte förbereda sig. Den första intervjun hölls på en vårdcentral 

och dit kom det 4 sjuksköterskor som har samarbetat med callcenter sedan starten för fyra månader sedan. 

Författaren genomförde fokusgruppsintervjuerna tillsammans med en observatör. Observatören gjorde an-

teckningar och sammanfattade i slutet för att stämma av allas åsikter hade uppfattat rätt. Nästa intervju gjor-

des med projektgruppens medlemmar. Även i denna intervju var det en observatör med. Den sista intervjun 

gjordes med tre chefer för några av de vårdcentralerna som ingick i projektet. Det slumpade sig att cheferna 

kom för att ingen på deras vårdcentraler kunde komma. Alla intervjuer spelades in via en Iphone och fick namn 

där intervju genomfördes, ingen som var med i intervjuerna benämndes med namn. En kanslist transkriberade 

intervjuerna. Hon vet inte vilka som var med i intervjuerna, så hon kunde inte härleda vilka som var med i 

fokusgrupperna och hon har tystnadsplikt eftersom hon är anställd inom hälso-och sjukvården.  

 Innehållsanalys av intervjuerna 

Det finns många olika sätt att analysera texten från intervjuerna och olika sätt att koda intervjuerna (Yin, 2017). 

Valet blev en kvalitativ induktiv analys av fokusgruppsintervjuerna på grund av att kunna dra slutsats av erfa-

renheten av intervjuerna utan förutfattade antagande. Materialet från intervjuerna kategoriserades med te-

man, subkategorier och meningsenheter som återfinns i tabell 2 (Danielson, 2014). Syftet med uppsatsen var 

inte att analysera olika yrkeskategoriers synpunkter, så all text från fokusgrupperna analyseras tillsammans.  

Intervjuerna läses igenom flera gånger för att få en känsla av helheten för att hitta olika teman som sedan delas 

i underteman. Den lämpligaste analysenheten är hela intervjuer som är tillräckligt stora för att betraktas som 

en helhet och tillräckligt liten för att kunna komma ihåg som ett sammanhang för meningsenheten under ana-

lysprocessen. Trovärdighet är en fråga om hur man bedömer likheterna inom och skillnaderna mellan katego-

rier. Ett sätt att närma sig detta är att visa representativa citat från den transkriberade texten (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

Tabell 2. Exempel på teman, kategori, underkategori samt meningsenheter. 

Tema Kategori Meningsenheter 

      

Jobba för varandra resurser ”Vi är med och påverkar men kan inte ersätta dem helt” 
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4.5. Etiska överväganden 

Det finns två lagar i Sverige som styr forskningsetiken, lagen om etikprövning av forskning som avser män-

niskor (SFS 2003:406) och Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) (Kjellström, 2014). 

Handledaren och författaren har tillsammans gått igenom egengranskning av examensarbeten som Jönköping 

University tagit fram. Studien kommer inte att publiceras. Detta är en förbättringsidé, görs på verksamhetens 

uppdrag och hanteras inom de lagar och sekretess som finns tillgängliga.   

Studien kommer inte att beröra patienters personuppgifter. Det finns ingen risk för psykisk eller fysisk skada 

och det berör inga ämnen som är känsliga. All material från intervjuerna avidentifierades och personerna i 

fokusgrupperna benämndes med siffror och ljudinspelningarna förvaras på en server som är lösenordskyddad.   

Alla som är inblandade i fokusgruppsintervjuerna har gett sitt samtycke att vara med i studien.  
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5. Resultat 

5.1. Resultat av Förbättringsarbetet 

Förbättringsarbete genomfördes med hjälp av Nolans förbättringsmodell och PGSA-hjul, en SWOT-analys 

gjordes. Vi följde upp vårt projekt med skype mötet var 14.e dag och utifrån vad som kom fram i mötet gjordes 

justeringar. Justeringar gjordes också utefter vad ledningsgruppens åsikter om projektet. SWOT-analysen vi-

sade att sjuksköterskorna i projektet har stor vana att ge telefonrådgivning och är utbildade i samtalsprocesser 

som behövs även i telefoniarbetet på vårdcentralerna.   

5.1.1 Förändringar  

Den stora förändringen är att sjuksköterskorna inte sitter på vårdcentralen och ringer. Förändringen genom-

fördes med hjälp av PGSA-hjul. Olika lösningar testades, utvärderades och justerades. Exempelvis kom vi kom 

underfund med att sjuksköterskorna inte kunde ringa för alla 18 vårdcentraler utan de delades upp i två om-

råden. Med en helt ny verksamhet var det nödvändigt att justera efter hand. Ett annat exempel var att eftersom 

tidböckerna är olika på alla vårdcentraler, trots samma journalsystem, behövdes det utformas PM hur de olika 

rutinerna var på alla vårdcentraler. En svårighet i förändring var att nå fram till all personal på vårdcentralerna 

och att få dem att ta hjälp av callcenter. Den här kommunikationen sköttes av verksamhetscheferna på vård-

centralerna och det kan ha varit här det brast. Under tiden i projektet förändrades prioriteringsordningen.  

Skype-mötena var till stor hjälp i att samordna sjuksköterskorna i Callcenter att arbeta på liknande sätt, här 

upptäcktes olikheterna på vårdcentralerna.  

5.1.2 Målgrupp 

Patienterna är målgruppen i denna uppsats, att deras telefontillgänglighet skall bli bättre och att de skall kunna 

komma i kontakt med sin vårdcentral och få svar samma dag.  

5.1.3 Mätningar 

I figurerna 6 och 7 beskrivs mätningarna som gjordes över tid under förändringsarbete. Mätningarna redovisas 

i procent som visar hur stor andel av patienterna som kom fram under en 14-dagars period.    

 

  

Figur 6 Telefontillgängligheten i procent innan och efter förändringen. 
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Mätningarna redovisades på samma sätt under hela perioden från oktober till mars. Till att börja med sågs 

ingen förändring av telefontillgängligheten vilket härleds till att sjuksköterskorna i projektet var nya i telefon-

systemet och journalsystemet.  Däremot kunde en tydlig förbättring ses i början av december då telefontill-

gängligheten i området ökat. Mätningarna visade att förbättringen var lyckad med fem punkter över medellin-

jen. Tillgängligheten har därefter försämrats något igen vilket kan beror på orsaker som påverkade projektet 

genom exempelvis att medarbetare slutade i projektet, visas i figur 6.   

 

Figur 7. Visar antal inkommande samtal jämfört med antal samtal som blev nekandes att komma fram till 

vårdcentralerna.  

Det övre linjediagrammet i figur 7 visas antal patienter som ringde till sin vårdcentral. Där sjönk antalet in-

kommande samtal i sista delen av december, för att sedan öka igen och nå en topp av antal samtal i slutet av 

januari. Positivt är att det antal samtal blev nekande att komma fram till sin vårdcentral återigen sjunker i 

slutet av januari trots att antalet inkommande samtal ökar mer. Då har flest patienter kommit fram i perioden 

mellan den 16-31/1-18. Det är en stor variation på antal samtal som patienter ringer in till vårdcentralerna. Det 

lägsta antalet samtal kan förklaras med att det var många röda dagar i den perioden.  

Vårdcentralerna har egna handlingsplaner för att höja telefontillgängligheten, de arbetar ihop med utveckl-

ingsavdelningen för Närhälsan som hjälper till att hitta lösningar i verksamheten. Detta påverkar också resul-

taten i mätningarna. 

5.2. Resultat av studien 

I studien gjordes fokusgruppsintervjuer som sedan analyserades. I fokusgrupperna blev det långa diskussioner 

om och runt projektet, frågorna ställdes kopplat till syftet (bilaga 7). Samma frågor ställdes i de tre olika grup-

perna och gruppmedlemmarna var fria att diskutera med varandra. Det var tre personer som inte kom till 

intervjuerna på grund av sjukdom för att det fanns det en arbetssituation på arbetsplatserna som inte gav 

utrymme att komma den dagen. Det var svårt att inte bli för engagerad i diskussionerna och att inte styra 

samtalen. I det transkriberade materialet och analysen letades efter återkommande enheter som kodades och 

detta oberoende vem som sa vad. Hela materialet analyserades ihop och två teman uppenbarade sig, visar 

verksamhetens förmåga och jobba för varandra. Det utkristalliserades även olika kategorier dessa teman.   
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Tabell 3 analys av fokusgrupper med teman  

 

Nedan följer en fördjupning av teman och kategorier, exemplifierade av citat från fokusgruppsintervjuerna. 

Visar verksamhetens förmåga 

Förbättrad tillgänglighet var den viktigaste förbättringen i projektet och därför var stort fokus under intervju-

erna hur tillgängligheten påverkas av förändringen. Informanterna ansåg att tillgänglighet i telefonen var vik-

tig, för om en vårdcentrals hade gott anseende. Det handlar om att ha god service till befolkningen och det är 

den snabba vägen in till vårdcentralerna. Under temat visar verksamhetens förmåga framkom tre kategorier; 

kommunikation, resurser och patienters behov.  

Kommunikation 

Informationsväg 

I intervjuerna diskuterades olika sätt att komma i kontakt med varandra, vårdcentraler och callcenter, det 

uppenbarade sig tre olika vägar att kommunicera. De två vägar som är vanligast är via mejl och internmed-

delande (i vårdcentralernas tidbok), då fick alla snabba svar och behöver inte störa med att ringa. Telefonen 

används på morgonen när vårdcentralerna ringer och vill ha stöttning i telefonsystemet samma dag. I inter-

vjuerna upptäcktes att det är lite orättvist vilka callcenter ringer åt. Det visar sig att den vårdcentral som ringer 

först får mest hjälp och det kommer att göras en ändring med ett nytt PGSA-hjul så att vårdcentralerna skriver 

ett sms till callcenter samma dag. Då ser sjuksköterskorna på callcenter vilka som behöver hjälp och kan prio-

ritera vem de skall hjälpa den dagen. De kommer att svara med ett sms vilka de kommer att stötta den dagen.  

”Hänvisning i tidboken, mejl, mejl är bra, då slipper man störa” (fokusgrupp 2) 

 Resurser 

Tillgång till personal 

I diskussionen om callcenter är en resurs kommer det fram att alla tycker att det är en stor resurs och ger lugn 

till vårdcentralerna i deras arbete kring telefontillgängligheten. Alla är positiva till denna nya verksamhet. Just 

nu kostar det ingenting för vårdcentralerna och det finns en osäkerhet på vilket sätt callcenter kommer att 

fortsätta, kommer det att tas ut en kostnad för att använda callcenter i framtiden? 

”Jätteresurs för oss och ingen förbokning – bra”(fg1) 

En annan röst: 

”Vi är med och påverkar men kan inte ersätta dem helt”(fg2) 
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Tillgängliga tider på vårdcentralerna 

Tider till läkare på de olika vårdcentralerna skiljer sig åt. De vårdcentraler som har bra med läkartider, har 

oftast bättre telefontillgänghet. Samtalen blev i många fall långa för att försöka hitta en lösning och hjälpa 

patienten så att hen fick svar på sina frågor och bedöma och prioritera behov.  

”På vår vårdcentral tar ju samtalen mycket längre tid eftersom vi har mycket färre tider” (fg1) 

En diskussion som lyftes fram var bristen på läkartider och svårigheterna med samtalen med patienterna som 

blev en följd av detta.  

”Den stackarn som ringer för oss får ju också förhålla sig till att vi har fem akuttider att boka samma dag, 

inte mer” (fg3) 

Patienternas behov 

I fokusgrupperna tryckte deltagarna på att patienterna ska komma fram samma dag, att vårdcentralerna svarar 

i tid och att det är en av första vägen in och det snabbaste sättet att få kontakt med sin vårdcentral.  

”Viktigt att patienterna kommer fram trots att det inte finns någon läkartider” (fg1) 

En annan synpunkt var att om patienterna kommer fram på telefonen slipper vårdcentralerna att patienterna 

försöker att komma i kontakt med dem på andra sätt och kan lägga sina resurser på att möta dem i rätt forum. 

”För mig är det hårt arbete men något som också lönar i slutändan” (fg3) 

 Jobba för varandra 

Jobba för varandra var ett tema som fokusgruppsintervjuerna fokuserade kring. Att samverka betydde att ar-

beta både internt och externt på vårdcentralerna, de har många olika verksamheter och organisationer att 

samverka med. Det var viktigt att samverka mot samma mål och arbeta med varandra i alla olika verksamheter 

runt en vårdcentral.  

Förändringar 

Förändring upplevs både som positivt och negativt från informanterna. Positivt var att de kändes som att de 

fått en kollega till och förmedla olikheter inom Närhälsans verksamheter. De flesta uttryckte att det är bra 

med förändringar och att få vara med att utveckla något nytt. Svårigheten i förändringen var att alla vårdcen-

tralerna hade sin egen organisation och hitta rätt i olikheterna.  

Påverkan på personal 

Den genomförda förändringen påverkade inte bara den personal som direkt berördes. Det visades sig också att 

det fanns motståndare bland personalen på 1177, eftersom projektmedlemmarna inte arbetar kvällar och hel-

ger där längre. De kände att deras arbetskamrater uttryckte en oro utan att de tog reda på fakta. De sjukskö-

terskor som inte arbetade på callcenter, utan arbetade på 1177, fick insyn hur vårdcentralernas organisation 

var uppbyggd och förstå deras frustation över patienttrycket på vårdcentralerna.   

”avundsjuka från personal på 1177 som nu tror att de får jobba fler kvällar och helger” (fg2) 
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En kommentar som visar på hur svårt det kan vara med förändring: 

”Svårt att få personal att ringa o få hjälp av callcenter”(fg3) 

 

Rädsla 

I fokusgrupperna talades det en hel del om att vårdcentralerna rädsla att någon utanför deras personal skall 

gå in tidböckerna och ”rota”. Det var en personal på en vårdcentral som sa att det inte var någon som fick gå 

in hens tidbok och boka in patienter. Det är vårdcentraler som aldrig ber om hjälp av callcenter och detta trots 

att de har en låg telefontillgänglighet. Detta kan bero på rädsla för förändring men också att det skall komma 

nya sjuksköterskor som kan boka i deras tidböcker. Sjuksköterskorna var oroliga för att göra fel och bli otrevligt 

bemötta och det medför viss stress.  

”Kom inte här och styr, snoka inte i vår tidbok” (fg1) 

Någon sa: 

”Nu kommer 1177 och rör om i vår tidbok” (fg2) 

 Bemötande 

Bemötande är viktigt mellan alla, det tas upp i intervjuerna. Det är speciellt viktigt när det inte finns några 

läkartider att ge till patienten. Positivt bemötande är det som kommer fram både från patienter och personal.  

Mellan callcenter och vårdcentraler samt mellan callcenter och patienter 

Bemötandet är gott i samverkan mellan vårdcentraler och callcenter med några undantag. I telefonen med 

patienterna upplevs att samverkan fungerar, sjuksköterskorna i callcenter är vana med rådgivning.   

”det är ett gott bemötande mellan verksamheterna och till patienterna” (fg1) 

 Olikheter 

Det visade sig att de 18 vårdcentraler var uppbyggda på olika sätt. Ingen var den andra lik. 

Strukturer på vårdcentraler 

Det största hindret för ett lyckat projekt är att bokningssystemet på alla vårdcentraler är olika trots att alla har 

samma journalsystem. Det är också ett hinder i att lära sig allas tidböcker och därmed komma framåt i hastig-

het i antal samtal de tar per timma. Alla vårdcentraler har olika små knep att boka patienter men de tycker att 

de lär sig efter hand. Alla vårdcentraler har olika rutiner och det kan till och med vara så att det finns olika 

rutiner inom vårdcentralen.    

”svårt med olika rutiner på olika vårdcentraler och kanske finns det olika rutiner inom vårdcentralen. 

Samma färger i tidboken skulle underlätta” (fg2) 

Det framkom i en av intervjuerna: 

”Hur sjutton håller de isär de olika vårdcentralernas tidböcker.  Beundrar dem och de är en otrolig resurs” 

(fg3) 
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När callcenter pratar med patienter som har frågor som sjuksköterskorna inte kan lösa på grund av att de inte 

sitter i vårdcentralens lokaler, lägger de tillbaka samtalen i telefonsystemet så att sjuksköterskorna som arbetar 

på vårdcentralen ringer upp patienten igen. Detta kan tyckas var dubbelarbete men det fungerar. Sjuksköters-

korna på callcenter berättar för patienten att hen kommer att bli uppringd igen. Detta är ett negativt inslag i 

projektet men personalen på vårdcentralerna tycker att det fungerar. Patienterna har förståelse för att vård-

centralerna ringer upp igen.   

”Trots att de lägger tillbaka samtal är de en tillgång men de samtalen är oftast lätta att lösa för vårdcen-

tralen” (fg1) 

Detta projekt kan ge en större förståelse mellan 1177 och vårdcentralerna då callcenter personalen ser båda 

verksamheternas organisationer med dess fördelar och nackdelar. Sjuksköterskorna på callcenter upptäcker 

att 1177:s personal bokar ibland in patienterna till vårdcentralerna för att vara snälla mot patienterna. De tar 

upp fall på 1177:s arbetsplatsträffar för att få mer förståelse för varandra.   

”Brobyggande mellan 1177 och vårdcentral” (fg3) 

Det är ett lärande för sjuksköterskorna i callcenter, eftersom patienternas samtal är av en annan karaktär än 

på 1177.  

”Jag lär mig om mediciner och får en annan syn på vårdcentralernas arbete, jag lär mig skitmycket” (fg2) 

Övriga resultat  

En upptäckt som sjuksköterskorna som arbetar på callcenter gjorde under projektet är att de får en inblick i 

organisationerna på alla 18 vårdcentraler och vad som är lika och vad som är olika i allas verksamheter. I detta 

projekt visade sig att trots att alla har samma journalsystem så gör alla olika med färger i sina tidböcker, det 

bokas inte på samma sätt. Detta gör att personal inte kan hjälpa varandra inom Närhälsan utan att lära sig de 

olika tidböckerna. Detta gör att sjuksköterskorna på callcenter inte har full kapaciteten i sitt arbete på några 

månader, de kände att det tog tid att få överblick på de olika tidböckerna.  

Att det var så många olikheter var inte känt sedan innan och det blev en överraskning. I framtiden om Närhäl-

sans personal skall kunna stötta varandra i det dagliga arbetet, behövs en enad tidbok och olikheterna minska. 

Sjuksköterskorna ser att det finns vårdcentraler som har inlagt årskontroller mellan jul och nyår, då det behövs 

akuta tider. Någon vårdcentral har arbetsplatsträff på måndagar, då det är kanske högst tryck på vårdcen-

tralen. En sjuksköterska menar att det när det finns fasta rutiner är arbetet lättare för alla, speciellt när det 

gäller sjukskrivningar. Tydliga regelverk på vårdcentralen ger alla trygghet, anser sjuksköterskorna.  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

 Gav projektet en förbättrad telefontillgänglighet? 

En fråga i intervjun var, hur innebörden av ordet tillgänglighet betyder för dig. Rehncrona (2017) säger att i 

begreppet tillgänglighet finns det många dimensioner såsom geografisk tillgänglighet till vårdmöjligheter men 

också öppettider, jourbemanning och hur kontakt sker med primärvården men även hur vårdköer hanteras. 

Patient lagen har genom att ge patienterna mer delaktighet försökt att öka tillgängligheten. Genomgående i 

intervjuerna var att informanterna tyckte att tillgänglighet var viktig i olika dimensioner. Viktigt att patien-

terna kom fram till sin vårdcentral oavsett vilket ärende de hade till vårdcentralerna. Detta gav ett bra rykte 

bland befolkningen och gjorde att patienterna stannade kvar på vårdcentralen. De tyckte att detta var en viktig 

parameter för vårdcentralerna.   

De två sista veckorna i oktober och de fyra mätningarna efter det var alla över medellinjen i styrdiagrammet 

och det såg lovande ut för projektet. I januari sjönk telefontillgängligheten men det kan förklaras med sjukdo-

mar på vårdcentralerna och på callcenter, som inte någon gång under januari var fullbemannade.   

Telefontillgängligheten påverkades sannolikt av att det blev frånfall i projektgruppen och därmed blev det inte 

en fortsatt ökad tillgänglighet. Frånfallet berodde på att två sjuksköterskor slutade i projektet, då fick de två 

som var kvar täcka hela området på 18 vårdcentraler. Vilka de inte var insatta i och det blev som att börja om 

från början.  

I oktober sågs en tydlig förbättring av telefontillgängligheten trots att inte sjuksköterskorna på callcenter hade 

full kapacitet i sitt arbete. Denna förbättring skulle kunna bero på att alla vårdcentraler arbetade med förbätt-

ringar på sin hemmaplan och att diskussionerna inför starten av callcenter ledde till en ”skärpning” även på 

vårdcentralerna. Vilket stämmer med vad Axelsson & Axelsson (2013) beskriver i de olika faserna i samverkan 

att inledningsvis vill alla visa sin bästa sida och vara hjälpsamma. Det blev fokus på vårdcentralernas telefon-

tillgänglighet och det kan också vara en orsak till ökningen i tillgängligheten. 

Sjuksköterskorna i projektet säger att det är viktigt att patienterna kommer fram till sin vårdcentral samma 

dag som de ringer dit. Detta prioriteras högt av befolkningen enligt Lindström & Engström (2009). 

 Samverkan mellan vårdcentraler - callcenter 

I projektet framkom att samverkan var viktig framför allt med personliga kontakter mellan vårdcentralerna 

och callcenter. Det visade sig att förståelsen för varandra ökade och det ledde till att projektets sjuksköterskor 

kunde förmedla information hur 1177 och vårdcentralerna arbetade.  

Utvärderingar av samverkan kan vara svårt och det finns inte många resultatutvärderingar av ämnet. Det är 

svårt att mäta samverkan och det är metodologiska problem att isolera faktorer som är påverkande. De utvär-

deringar som finns är processutvärderingar som har behandlat samverkan inom organisationer och det har 

visat en positiv effekt så som ökat engagemang i verksamheterna, förbättrad kontakt mellan olika organisat-

ioner och professioner men också en ökad kompetens hos de som samverkar (Axelsson & Axelsson 2014). I 

projektet visade det sig bli en förbättrad kontakt mellan organisationerna genom att de som arbetade på 1177 

och personal på vårdcentralerna och fick ny förståelse för varandra. Innan projektet talades det om varandra 

men detta projekt ledde till att förförståelsen mattades. Ett exempel på vad det sas på 1177 om vårdcentraler 

var; ”de tar ju ingenting, hänvisar bort allt”. På vårdcentralerna sas det att 1177 skickar in allt.       

Ahrenfelt (2014) skriver i sin bok om förändring att människan tror sig ha en förmåga om en slags rationalitet 

med starka grunder i sitt tänkande om förändring, trots att det kan vara fantasier. De har åsikter och en tro 

om den verkliga vetskapens mening. Förändring går ofta igenom tre skeden, förlöjligande, motstånd och ac-

cepterande. Det gäller alla, forskare och lekmän. Det märktes att dessa skeden speglades i projektet. I början 
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hördes det röster från vårdcentralerna att callcenters sjuksköterskor kommer och kan inte ersätta dem i tele-

fonen, de kan ju inte systemet. De kommer att skicka in allt till oss, precis som de gör från 1177. Sedan blev det 

motstånd, kan de verkligen boka in rätt patienter på vårdcentralerna, det kommer att bokas fel. Vårdcen-

tralerna ringde inte och bad om hjälp av callcenter. När projektet varit igång så släppte tvivlen och fler och fler 

bad om hjälp. Alla kategorier på vårdcentralerna gick igenom denna process. Sjuksköterskorna på callcenter 

gick inte igenom dessa skeden i samma utsträckning, på grund av att de troligen hade sökt självmant till pro-

jektet och hade en förförståelse och en ödmjukhet inför den nya verksamheten.   

En annan effekt som visade sig var att samtalen blev längre på grund av sämre tillgång till läkartider, för att då 

kunna hitta lösningar för patienten, trots att det inte finns någon läkartid att boka.  

 Närhälsan: En helhet med strukturella olikheter. 

Närhälsan är en stor offentlig primärvård och tanken är att vi skall ha en gemensam organisation och att de 

olika verksamheterna ska kunna samarbeta utanför den egna vårdcentralen. Förbättringsarbetet och studien 

visar på att det finns en brist i att vårdcentralerna har olika strukturer. I ett PGSA-hjul visade det sig tydligt att 

alla de 18 vårdcentralerna har olika system för att boka i sin tidbok och detta sägs det i intervjuerna också.  

Det visar sig att det största hindret för att samverkan ska fungera optimalt är vårdcentralernas tidböcker som 

är olika uppbyggda men även att det finns olika rutiner på varje vårdcentralerna. Eriksson & Dellve (2014) 

beskriver att det finns olika hinder för samverkan så som schemaplanering och maktspel mellan företrädare 

för olika vårdpersonal. Det kan också vara självständiga professionsgrupper och/eller en stark linjeorganisat-

ion som kan begränsa ansvars – och budgetfrågor mellan verksamheter. För att övervinna dessa hinder behövs 

samverkan mellan enheter och professioner. Att formalisera strukturer och stöd för samverkan på högre be-

sluts nivåer för att kunna få en kultur på lägre nivåer som samverkar. Det behövs en diskussion och reflektion 

kring organisatoriska värden men även professionsgruppernas värden. Värden för patienterna är också viktigt 

att ta hänsyn till.  

En annan olikhet mellan vårdcentralerna var olika kommunikationsvägar som de använde, detta gör det svå-

rare att få en enhetlighet i kommunikationen. Sjuksköterskorna på callcenter fick lära sig vårdcentralers olik-

heter. Det var ett hinder och var förvånande i deras arbete.  

6.2 Metoddiskussion 

 Förbättringsarbetet 

Projektgruppen 

Projektgruppen var självgående och var motiverad, vilket var viktigt för att projektet skulle komma framåt 

enligt Gustavsson (2016).      

Projektgruppen kunde ha utökats så att verksamhetschefer och sjuksköterskor från vårdcentralerna kunde 

medverkat i gruppen för att få ytterligare en dimension i gruppen. 1177 och primärvården har aldrig haft ett 

liknande projekt tillsammans tidigare i Sverige så finns det ingen annan organisation att jämföra sig med och 

få hjälp att planera projektet. Detta kan vara positivt för att det inte finns några gamla regler att förhålla sig 

till samtidigt som det inte finns någon annan verksamhet att ta efter som ett gott exempel.  

Mätningar 

Förbättringsarbetet har följts av statistiska kvantitativa mätningar som tagits fram från CallMe över tid. Mät-

ningarna speglar andel patienterna som kommer fram till sin vårdcentral varje dag men visar också antal pa-

tienter som ringer och hur många som får till svar i telefonsvararen att kön är full för dagen. Mätningarna visar 

sammantaget på de 18 vårdcentraler, detta kan vara en brist i förbättringsarbetet på grund av det inte visar 

vilka vårdcentraler som enskilt förbättras sig. De vårdcentraler som inte har en höjd telefontillgänglighet drar 

ner andra vårdcentralers statistik, men det var det uppdraget som projektet fick av ledningen.  
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Projektgruppen och ledningen såg tidigt att den mätningen som skulle visa förändringens utveckling och den 

eventuella förbättring var statistik från CAllMe som med en stor precision visa hur och om telefontillgänglig-

heten blev förbättrad. Reliabiliteten i mätningarna var hög eftersom det mätningarna var lika varje gång, trots 

att det var olika många dagar i perioderna som mättes.   

Om telefontillgängligheten har ett samband med callcenter är svårt att säga, validiteten i projektet är inte hög, 

just på grund av att det finns många parametrar som kan leda till en högre tillgänglighet. Alla är ålagda av vår 

primärvårsdirektör att höja telefontillgängligheten i Västra Götalandsregionen(Västra Götalandsreg-

ionen/Närhälsan intranät). Vårdcentralerna har sina egna handlingsplaner för att öka telefontillgängligheten 

så som schemaöversyn för sjuksköterskorna med hjälp av CallMe statistik för att kunna se hur och på vilken 

tid telefonsamtalen kommer in och utbildning i samtalsprocessen.  

Projektledarrollen  

Författarens roll i projektet var att leda och att vara länken mellan projektgruppen och ledningen för de 18 

vårdcentraler. Det utgick ifrån projekttriangeln i agilt ledning, tiden, kostnaden och resultatets ramar var klart 

innan det startades och det gjordes justeringar under tiden. (Gustavsson, 2016).  

All kommunikation och dokumentation från makro- och mesosystemet till mikrosystemet har skett via förfat-

taren. Författaren till denna masteruppsats har varit projektledare och forskare men var inte med och ringde 

i CallMe i förbättringsarbetet. Författaren har lett projektet och varit ansvarig för länken mellan projektgrup-

pen och ledningarna på de olika vårdcentralerna, vilket innebar att kommunicera i tre olika grupperingar. Det 

var en svårighet att få ut informationen till personalen via verksamhetscheferna på vårdcentralerna. Skulle nog 

varit på de enskildas vårdcentralers arbetsplatsträffar för att informera om projektet.  

Det togs fram rutiner för alla olika vårdcentralers sätt att boka i tidböckerna, detta gjordes av vårdcentralche-

fer, sammanfattades av författaren, och detta PGSA-hjul kunde ha gjorts på ett annat sätt, för det visades att 

det blev något otydligt och svårförståeligt. Denna detalj i förbättringen skulle nog ha gjorts efter utbildningen 

i journalsystemet och de skulle också ha hospiterat på alla de inblandade vårdcentralerna för att få en klar bild 

över de olika verksamheters upplägg av tidböckerna.            

Studien av förbättringsarbetet 

Studien designades som en explorativ fallstudie med kvalitativ innehållsanalys av fokusgrupps intervjuer. Det 

är en nulägesstudie som beskriver en studie med en kontext en så kallad; enfalls designad studie. Denna design 

lämpar sig bra när studien är utforskande och den tidigare vetenskapliga undersökning oåtkomlig.  Reliabilitet 

i denna studie är hög, den kan upprepas med samma resultat medan den externa validiteten kan diskuteras 

om den är generaliserande (Yin, 2015).   

Fokusgrupper 

Författaren ledde fokusgruppsintervjuerna med en observatör som antecknande och gjorde en sammanfatt-

ning som informanterna godkände. Fördelen med detta är att forskaren får en bild av den verkliga miljön i 

intervju tillfället, en risk med det är att förförståelsen hos forskaren kan påverka resultatet. För att minska 

risken, så diskuterades analysen av fokusgruppsintervjuerna med handledaren för denna uppsats.  

Semistrukturerad fokusgrupp valdes med öppna frågor gemensamt för alla fokusgrupperna vilket är ett bra 

alternativ enligt Wibeck (2014) där det finns en mall med frågor som inte behövs tas i samma ordning i alla 

grupperna. I en av fokusgrupperna i uppsatsen blev intervjun lång och ostrukturerad och författaren har pro-

blem att bryta in och styra samtalet in på rätt tema igen.  Detta kan bero på att författaren hade en personlig 

anknytning till informanterna. Alla informanter i fokusgrupperna deltog aktivt och intervjuaren började med 

en öppen fråga för att ge alla utrymme för sina åsikter och reflektioner (Bryman, 2016).    

Urvalet av informanter till fokusgrupperna valdes ut av cheferna på vårdcentralerna och då kom det personal 

från de vårdcentraler som har utnyttjat callcenter. Detta kan ge en mer positiv bild av analysen av intervjuerna 
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än vad det hade blivit om personal från de vårdcentraler som inte har använt callcenters tjänster. Då de har 

använts sig av callcenter så vet de hur det har fungerat och en inblick hur de arbetade. I en fokusgrupp kom 

det chefer, vilket gör att det blir en ytterligare dimension av analysen, som gav en inblick av chefernas synvin-

kel. Författaren och observatören har en personlig relation med projektgruppen och cheferna vilket kan ge ett 

mer positiva svar i intervjuerna än om det hade varit en oberoende forskare. Det blir en källtriangulering, då 

informanterna har olika relation till projektet.   

Kvalitativ innehållsanalys 

Valdes på grund av den bedömdes förmå ge förklaring på syftet med studien och en lämplig metod för analys 

av intervjuerna, detta besannas av forskningen (Danielson, 2014). Forskare diskuterar om trovärdighet och 

överförbarhet istället för validitet och reliabilitet i den kvalitativa innehållsanalysen (Granheim & Lundman, 

2004).  Författaren har arbetat med kodning och teman som har setts i analysen för att skapa trovärdighet för 

resultatet. I intervjuerna har detta gett upphov till en fördjupad analys men kan inte stickprov som represen-

terar befolkningen i stort och är inte heller applicerbart på andra fallstudier.   

7. Slutsatser  

Resultatet av studien och förbättringsarbetet indikerar att det går att förändra telefontillgängligheten med 

sjuksköterskor som stöttar olika vårdcentraler trots att de inte är anställda i verksamheterna och på plats fy-

siskt på vårdcentralerna. Förhoppningsvis hade uppgången i telefontillgängligheten fortsatt om projektets 

sjuksköterskor hade varit kvar. Det blev en positiv effekt på alla parter som var inblandade, en trygghet för 

vårdcentralerna som hade en reserv att ta till om det uppstod en sjuklucka på morgonen. Sjuksköterskorna 

fick en ny bild hur belastningen vårdcentralerna är och de fick nya lärdomar om hur verksamheterna var upp-

byggda.  

Alla vårdcentraler har sina goda idéer i sin verksamhet men de delas inte mellan andra vårdcentraler, det finns 

stuprör mellan enheterna. Närhälsan som är en stor offentlig verksamhet bör kunna ha stor konkurrenskraft 

men då behövs det riva murarna som finns i nuläget. Då kan Närhälsans offentliga vårdcentraler öppna för att 

ha en bättre telefontillgänglighet för patienterna.  

Det största hindret i förbättringen visades sig vara alla olikheter i hur journalsystemet används på alla vård-

centraler. Det gör att Närhälsans verksamheter har svårt att hjälpa och stötta varandra med personal. Detta är 

något att tänka på när nytt journalsystem införs, eller kanske kan detta åtgärdas i det nuvarande journalsyste-

met.  

Förslag till framtida forskning 

Ytterligare forskning hur tillgängligheten kan höjas med hjälp av förbättringsarbete behövs. En forskning i hur 

patienterna kan komma i kontakt med sin vårdcentral utan att ringa, en utveckling av webb-tider, drop-in men 

triage och chatt? Hur kan vårdcentralerna utveckla sin tillgänglighet på annat sätt? Detta kan ge befolkningen 

fler vägar att ta kontakt med sin vårdcentral och får vi en befolkning som är mer nöjd med vården i primärvår-

den.  

Göra denna studie med en utökad personal och jämföra med detta projekt men studera om tillgängligheten 

kan öka om alla liknande system i tidsbokningen. Skulle även kunna studera patientens upplevelse att komma 

till ett callcenter för att få svar på sina frågor. Att ha liknande system i tidsbokningen skulle underlätta för 

medarbetarna att stötta och hjälpa de olika vårdcentralerna i hela Västra Götalandsregionen och då skulle alla 

medarbetare kunna på kort varsel arbeta för alla olika vårdcentraler i vår region.  
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Bilaga 3 

 

 

 

 

Exempel på PGSA-hjul vid förbättring av tidsboksbokningen för projekt V3 Callcenter
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Bilaga 4 

 

 

Projekt telefontillgänglighet V3 

 

 

Prioriteringsordning dag för dag 

 

1 Akut sjukfrånvaro samma dag. 

Hjälp del av dag? (hur länge den frånvarande skulle bemannat CallMe).(8-10 alt 10-12 alt 
8-12). 

 

2 Lägst tillgänglighet förgående månad. Dela upp på två pass, en VC kl. 8-10 och nästa VC 

10-12 

 

3 Om fler VC har akut sjukfrånvaro görs prioriteringen utifrån tillgängligheten 

föregående månad          
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Bilaga 5 
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Av: 

Malin Sköld 

Bilaga 6 

 

 

Vårdcentral 

Tidbok 

Akuta tider samma dag bokas i Akutläkare boken = röda tider 

Där bokas det i dubbla rader  

15 minuter för snabba besök. 

30 minuter för rygg, buk mm 

45 minuter för psyk, utmattning – första gångs besök. 

 

Halvakuta tider, 30 minuter. 

Bokas en vecka innan = ljus blå tider. 

 

Recept boka på 5 minuter = ljusbruna 

Årskontroller bokas av koordinator = mörk blå tider. 

Får tas av sköterska om de ej är bokade en vecka innan.  

Läkare har egna tider som de bokar på = gröna tider. 

Får tas av sköterska om de ej är bokade 3 dagar innan 
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Bilaga 7 

 

Frågor, fokusgruppsintervjuerna. 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet telefontillgänglighet? 

 

2. Vad tänker du på när du hör ordet samverkan? 

 

3. Hur upplever du att ditt arbete som sjuksköterska i Projekt V3 har påverkat telefontillgäng-

ligheten 

 

4. Hur upplever du att Callcenters arbete har påverkat telefontillgängligheten? 

 

5. Hur upplever du samverkan mellan ssk på vårdcentral/Callcenter? 

 

6. Kan du se några sidoeffekter av projektet? 

 

7. Något mer som du vill delge? Tips & idéer 

 

8. Vad tycker du om projektet så här långt? 

 

 


