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Förord
Med detta examensarbete avslutar jag 3 års studier på masterprogrammet i kvalitetsförbättringar och
ledarskap inom hälsa och välfärd på Jönköping Academy.
Jag vill tacka alla de personer som på ett eller annat sätt varit involverade i mitt arbete såväl inom masterprogrammet som på min arbetsplats Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Särskilt tack vill jag rikta till min handledare och förbättringscoach Thomas Schneider. Från idéstadiet
till färdigt examensarbete har Thomas varit en inspiration och en förebild. Genom att hela tiden utmana
har han motiverat mig till att ständigt sträva mot fördjupat lärande och att bli en bättre ledare inom
förbättringsarbetet.
Jag vill även tacka mina kollegor som ingått i KTC-gruppen och som genomfört och möjliggjort förbättringsarbetet. Jag är så tacksam för allt engagemang och det bidrag som ni löpande haft i vårt arbete med
att göra utbildningen ännu bättre för studenter.
Till slut vill jag tacka min familj och mina vänner för det stöd ni gett mig genom åren.
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Sammanfattning
Sjuksköterskors praktiska kunskaper är avgörande för säker vård. Inom sjuksköterskeutbildningen kontrolleras färdigheter genom färdighetsexaminationer. Utifrån kartlagda brister i rättssäkerhet och arbetsmiljö vid färdighetsexaminationer initierades ett förbättringsarbete.
Syftet med förbättringsarbetet var att förbättra processen för klinisk träning inom sjuksköterskeprogrammet genom att utveckla färdighetsexaminationer.
En studie av förbättringsarbetet genomfördes i syfte att:
•
•

Undersöka samsyn mellan lärare kring färdighetsexamination som pedagogisk aktivitet.
Analysera och utveckla initial programteori utifrån intervjudata.

Förbättringsarbete har utformats efter förbättringsmodellen, förbättringsrampen och programteoretisk
ansats. Studie genomfördes med kvalitativa intervjuer och innehållsanalys utifrån en interaktiv och abduktiv ansats.
Förbättringsarbetet resulterade i minskad variation mellan lärare i bedömningen av färdighetsexaminationer. Nya arbetssätt har lett till ökad samsyn mellan lärare och bättre arbetsmiljö. Programteorin
reviderades utifrån intervjudata.
Minskad variation visar på en ökad rättssäkerhet. Reviderad programteori har ökat möjligheten att dra
lärdom av förbättringsarbetet såväl lokalt som generellt.
Arbetet har bidragit till en utveckling av sjuksköterskeutbildningen och dess bidrag till en god och säker
hälso- och sjukvård.
Nyckelord: Examination, Förbättringsarbete, Högre utbildning, Ledarskap, Programteori
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Summary
Towards a legally valid assessment
Quality improvements of clinical training within a nursing program based on a program theory
approach with a study of teachers shared interpretation
Nurses' practical knowledge is crucial for safe care. Within the nursing program skills are checked
through clinical examinations. Based on identified deficiencies in terms of legal validity and working
environment related to clinical examinations improvement work was initiated.
The purpose of the improvement work was to improve the process of clinical training within the nursing
program by developing the clinical examination.
A study of the improvement work was conducted with the purpose of:
•
•

Exploring teachers shared interpretations with clinical examinations as an educational activity.
Analysing and developing initial program theory based on interview data.

Improvement work was designed according to the model for improvement, improvement ramp, and a
program theory approach. The study includes qualitative interviews with content analysis based on an
interactive and abductive approach.
The improvement work led to improved consensus between teachers and a better work environment. A
reduction in variation between teachers’ assessments of clinical examinations was reached. The program
theory was revised based on interview data.
Reduced variation shows increased legal validity. Revised program theory has increased the possibility
of learning from the improvement work both locally and in general.
The work has developed the nursing education and its contribution to good and safe healthcare.
Keywords: Examination, Quality improvement, Higher education, Leadership, Program theory
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Begreppsförklaring och definitioner
Begrepp/förkortning

Förklaring

Godkännandegrad

Räknas som andel godkända studenter per lärare. Exempelvis om en lärare haft 10 studenter
och 8 godkänns blir lärarens godkännandegrad 80%.

HT & VT

HT = Hösttermin
VT = Vårtermin

Institutionen

Avser institutionen för vårdvetenskap på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Den del av organisationen där förbättringsarbete och studie av förbättringsarbete sker.

Interbedömarreliabilitet

Avser överensstämmelse mellan bedömningar av olika lärare vid bedömningar av samma uppgift (Pettersen, 2008).

KAD

Kateter à demeure (fra.), kvarliggande kateter i urinblåsan via urinröret (Medicinskordbok, n.d.)

Klinisk träning

Klinisk träning används genom arbetet för att beskriva en process som består av de pedagogiska aktiviteterna:
•
•
•
•

Färdighetsträning
Öppet hus (resurstid)
Självträning/självstudier
Färdighetsexamination

Aktiviteterna sker på ett kliniskt träningscentrum (KTC) på Södersjukhuset. Klinisk träning syftar
till att ge studenten de praktiska kunskaper och praktiska färdigheter som de behöver som blivande sjuksköterskor.
KTC

Kliniskt träningscenter används i uppsats och avser det som på engelska kallas Clinical Skill
laboratory, learning laboratories, nursing laboratories (Staykova, Stewart & Staykov, 2017). På
ett kliniskt träningscentrum finns lokaler, material och övningsattrapper för träning av praktiska
färdigheter i en sjukvårdsmiljö.

Lärplattform

Webbaserad plattform för undervisning.

Rättssäkerhet

”förutsägbarhet i rättsliga angelägenheter” (Herjevik, 2017, p. 13). Med detta menas att rättssäkerhet kan uppnås då tydliga regler finns och följs lojalt (ibid.). I arbetet används hypotesen att
förbättring av rättssäkerhet kan nås genom minskad variation i bedömning mellan lärare.

Samsyn mellan lärare

Beskriver kvalitativa aspekter av variation kring hur lärare ser på färdighetsexaminationer. Baserat på begreppet uttryck för delad tolkning som beskrivs och används av Nordin (2017).

VFU

Verksamhetsförlagd utbildning
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Inledning
Att inleda sina studier till att bli sjuksköterska utgör för många studenter en stor och spännande livsförändring. Ofta har studenter en stark drivkraft att lära sig nya kunskaper och färdigheter för att kunna
hjälpa människor i utsatta livssituationer. Att lära sig praktiska färdigheter genom klinisk träning är ofta
särskilt motiverande. Färdighetsexaminationer genomförs i utbildningen för att säkerställa studenternas förmåga att genomföra praktiska färdigheter i linje med god och säker vård. Lärare som examinerar
studenterna har en stark motivation att bidra till studenternas lärande och till lika förutsättningar vid
examinationen. Trots motivationen finns flera uttryck för att färdighetsexaminationer utförs och bedöms olika av lärare. Det leder till bristande rättssäkerhet då studenter bedöms olika och eftersom betyg
används som kvalitetsdata för undervisningen påverkar det möjligheten att dra lärdom av kvalitetsdata.
I högskolans strategiska plan för 2017–2022 står att läsa att ”Vår ledstjärna är att Ersta Sköndal Bräcke
högskola ska stå för kvalitet och relevans inom utbildning och forskning för en bättre värld”. I linje med
denna strävan önskade jag som samordnare för den del av utbildning som sker på kliniskt träningscentrum (KTC) lyfta ovanstående som ett viktigt förbättringsområde och tillsammans med lärare för examinationerna genomfördes följande förbättringsarbete.

Bakgrund och kunskapsläget
Träning av praktiska färdigheter
En grundläggande färdighet för blivande sjuksköterskor är att kunna utföra praktiska omvårdnadsåtgärder. Traditionellt har klinisk träning skett inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (Hayden,
Smiley, Alexander, Kardong-Edgren & Jeffries, 2014). I samband med en förändrad sjukvård har det
för vårdutbildningar blivit allt svårare att tillhandahålla VFU (Berragan, 2011; Hayden et al., 2014). I
takt med att behovet av alternativa lärmiljöer för klinisk träning ökat har användningen av kliniska träningscentrum (KTC) blivit allt viktigare för sjuksköterskeutbildning (Ewertsson, Allvin, Holmström &
Blomberg, 2015; Staykova et al., 2017).
På KTC används olika former av simulering som klinisk träning. Gaba (2004) beskriver begreppet simulering som en teknik för att ersätta eller förstärka verkliga erfarenheter med simulering i syfte att ge
verklighetstrogna upplevelser. Simulering kan utföras med olika grad av naturtrogenhet, från enkla övningar med statiska attrapper (delar av kropp utan datorisering) till avancerade datoriserade helkroppssimulatorer (Jeffries & Rogers, 2012). Simuleringsträning kan användas i utbildning och kompetensutveckling inom vården för stärkt patientsäkerhet utan risk för patientskada (Berragan, 2011; Gaba, 2004;
Masiello & Mattsson, 2017).

Bedömning av praktiska färdigheter
Historiskt har bedömning av praktiska färdigheter skett i direkt patientvård på en vårdavdelning
(Charvat et al., 1968). Tidigt har kritik riktats mot att examinationernas validitet och reliabilitet starkt
påverkades av patientens hälsotillstånd och deltagande samt lärarnas skiftande bedömningar (Charvat
et al., 1968; Harden & Gleeson, 1979). Wilson, Lever, Harden, Robertson och MacRitchie (1969) visade
redan 1969 på tydliga brister i reliabilitet vid kliniska examinationer. Som ett svar utvecklades
“Objective structured clinical examination (OSCE)” först beskriven av Harden, Stevenson, Wilson och
Wilson (1975) och senare utvecklad av Harden och Gleeson (1979). OSCE införde förändringar såsom
övergång till standardiserade ”stationer” med flervalsfrågor eller färdighetsexamination och användning av checklistor. OSCE har kommit att bli det mest använda bedömningsinstrumentet för kliniska
färdigheter (Harden, 2016) och har hög validitet och reliabilitet (Navas-Ferer, Urcola-Pardo, SubirónValera & Germán-Bes, 2017).
Millers (1990) har utvecklat ett ramverk för bedömning av kliniska färdigheter, kompetens och utförande (Figur 1). Masiello och Mattsson (2015) beskriver hur pyramidens bas formas av faktakunskaper
(veta och veta hur) medan de översta två nivåerna beskriver färdighet (visa hur och utföra). De två lägre
nivåerna kan enligt Millers (1990) bedömas med hög validitet och reliabilitet utifrån exempelvis flervalsfrågor. Vid bedömning av Visa hur anses simulering kunna skapa en högre validitet men att det är
utmanande att uppnå hög reliabilitet mellan bedömare vid användande av checklistor och bedömningsskalor. Utföra är förknippad med praktiskt vårdande med patienter.
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Figur 1. Ramverk för klinisk bedömning (Millers, 1990).
Vid examinationer inom universitets- och högskoleutbildning ställs krav på att bedömningar sker med
hög rättssäkerhet vilket definieras som ”förutsägbarhet i rättsliga angelägenheter” (Herjevik, 2017). Viktigt är att tydliga regler finns och efterföljs samt att principen ”lika fall ska behandlas lika” ska gälla även
då flera bedömmande lärare är involverade. Enligt Pettersen (2008) bör höga krav ställas på bedömningar, se tabell 1. Vidare menas att rättssäkerhet inom högre utbildning är starkt förknippat med utbildningssystemets legitimitet.
Tabell 1
Fyra principiella krav på bedömningar (Pettersen, 2008)
Standardisering

Att uppgifter är lika för studenterna även vid bedömning av olika lärare.

Objektivitet

Att subjektiva faktorer ej ska tillåtas påverka bedömningar.

Reliabilitet

Att bedömningar ska vara oberoende av vem som utför dem.
Interbedömarreliabilitet avser överensstämmelse mellan bedömningar av
olika lärare vid bedömningar av samma uppgift.

Validitet och relevans

Inre validitet avser att bedömningar ska täcka det som har relevans för utbildningens innehåll och lärandemål medan yttre validitet avser täcka det
som är relevant för kommande praktik och användning inom yrkeslivet efter avslutad utbildning.

Stemler och Tsai (2008) beskriver att interbedömarreliabilitet är viktig särskilt när subjektivitet och
partiskhet kan påverka bedömningen. För att kunna säkerställa god reliabilitet förordas mätningar exempelvis genom att en grupp får se och bedöma en examination enskilt med samma instrument med
efterföljande jämförelse (Adamson, Jeffries & Rogers, 2012; Millers, 1990).
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Det lokala problemet
Kartläggning av problemområde
Inom sjuksköterskeutbildningen sker träning av praktiska färdigheter inom processen för klinisk träning (Figur 2). Klinisk träning sker inom VFU-kurser. Studenterna har möjlighet att träna på KTC; med
lärare vid färdighetsträning och öppet hus samt själva genom självträning/självstudier. Studentens färdighet bedöms sedan genom en färdighetsexamination.

Figur 2. Processen klinisk träning samt aktiviteterna färdighetsträning, öppet hus, självträning på KTC,
självstudier och färdighetsexamination.
Under längre tid har undervisningen i klinisk träning pågått oförändrat vilket kan berott på avsaknad
av systematiskt kvalitetsarbete. Under våren 2018 genomfördes en problemkartläggning inom processen för klinisk träning utifrån modellen 6P baserat på 5P-modell av Nelson, Batalden och Godfrey
(2007), med tillägg av Andersson Gäre (muntlig presentation 2016-09-21). Den genomfördes i KTCgruppen som bestod av åtta lärare involverade i klinisk träning samt KTC-samordnare och en klinisk
lektor. Kartläggning har sedan kompletterats av förbättringsledaren succesivt (bilaga 1).
Utifrån 6P kartläggning, möten med lärare och en utvärderingsrapport över klinisk träning togs ett orsak-verkan-diagram fram (Langley et al., 2009) för kartläggning av problem och dess orsaker, se bilaga
2. Bristfällig rättssäkerhet och arbetsmiljö vid färdighetsexaminationer identifierades som prioriterade
förbättringsområden.
I linje med Funnel och Patricia (2011) beskrivning av situationsanalys genomfördes en omfattande kartläggning av förbättringsområden för att underlätta framtagande av förändringsteori.

Situationsanalys
Inom den kliniska träningen examineras studenterna på Ersta Sköndal Bräcke högskola i färdigheterna:
•
•
•

Urinvägskateterisering med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan via urinröret (Medicinskordbok (n.d.))
Hantering av central venkateter (CVK)
Hantering av perifer venkateter (PVK) och blodtransfusion.

Examinationerna är muntliga och praktiska där studenten gör momentet självständigt. Examinationerna bedöms av en lärare. Läraren använder ett examinationsprotokoll för dokumentation under examinationen och kan självständigt formulera och ställa klargörande frågor. Examination tar cirka 30 minuter och därefter meddelas betyget muntligt, godkänt eller underkänt. Omexaminationer erbjuds vid
underkännande.
Under vårtermin 2018 genomfördes 213 färdighetsexaminationer med 51–63% godkända studenter (Tabell 2).

Sida 10 av 60

Tabell 2
Antal färdighetsexaminationer och andel godkända under vårterminen 2018
Termin

Moment

Antal examinationer

Andel godkända

2

KAD

123

63%

3

BLOD/PVK

43

51%

3

CVK

47

62%

Under hösten 2017 uttryckte studenter och lärare brister i rättssäkerheten vid färdighetsexaminationer.
Bristerna bestod i att lärare inte bedömde studenter på lika grunder. För att analysera dessa genomfördes specifika enkätundersökningar för färdighetsexamination. Under våren 2018 genomfördes två
undersökningar med 133 studenter (svarsfrekvens 80% respektive 65%). I fritextsvaren uttryckte sig
flera studenter positiva men lyfte även förbättringsbehov:
•
•

En mer jämlik bedömning (ökad validitet och reliabilitet vid bedömningar av färdighetsexamination)
Förbättrad studentinformation kring färdighetsexaminationen

Vore bra om alla lärare bedömde lika när man gör fel… (citat fritextsvar student)
Tycker examinatorerna borde godkänna/underkänna på samma grunder. Vissa blev underkända på
miss av förkläde andra inte. (citat fritextsvar student)
I enkät med fokus på studentinformation framkom att studenter inte använde de informationskanaler
som lärarna tillhandahöll. Bara lite mer än en tredjedel av studenterna tog del av de två dokument på
deras lärplattform som särskilt förklarade klinisk träning. Studenterna inhämtade information om klinisk träning från medstudenter snarare än lärare. Utifrån fritextsvaren framkommer behoven till:
•
•
•

En tydligare struktur för studentinformation
Tydligare examinationskrav
Tydlig information om färdighetsexamination

Vid möten med involverade lärare framkom flera arbetsmiljöproblem vid färdighetsexaminationer. Lärare kände sig stressade tidsmässigt då examinationer ofta drog över tiden och det saknades paus mellan
examinationer. Tidspress kunde även leda till att studenter fick olika lång tid för examinationen. Vidare
upplevdes avsaknaden av samsyn mellan lärare kring bedömning av studenter som stressande.

Godkänndandegrad

För att få en bild av variationer i examinationsutfall har godkännandegrad, andel godkända studenter
per lärare, (Figur 3) registrerats sedan augusti 2017. Hypotesen har varit att en liten variation i godkännandegrad mellan lärare indikerar en högre rättssäkerhet samt att liten variation över tid är ett uttryck
för stabilitet i processen. Under höstterminen 2017 genomfördes 93 ordinarie examinationer i
BLOD/PVK och CVK. Godkännandegraden mellan lärarna varierade mellan 50% och 90% (Figur 3).

100%
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60%
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40%
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20%
10%
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Figur 3. Variation mellan olika lärare i momenten CVK och BLOD/PVK baserat på 7 lärare och 93 färdighetsexaminationer där varje lärare haft 8–20 examinationer.
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Under vårterminen 2018 genomfördes ordinarie färdighetsexamination i KAD och variation mellan lärare visas i Figur 4.

Figur 4. Variation mellan lärare i momentet KAD. Varje boxdiagram är baserat på 3–4 lärare och 123
färdighetsexaminationer där varje lärare haft 6–12 examinationer. Horisontella linjer visar min- och
maxvärde, kvartiler och median. Variationsbredd (mellan min- och maxvärde) 31–44 procentenheter.

Hypotes för utveckling av klinisk träning
Eftersom andel godkända studenter används som kvalitetsmätning för att utvärdera undervisningens
kvalitet behöver den erhålla hög validitet och reliabilitet, med andra ord behöver bedömningarna ha hög
rättssäkerhet. Därav ses ökad rättssäkerhet leda till bättre förutsättningar att dra lärdom av bedömningarna vilket är viktigt för att utveckla den kliniska träningen. En förbättrad klinisk träning är viktig för
en ökad kvalitet inom sjuksköterskeutbildningen. Ur ett större perspektiv har det effekt på vården genom antagandet; utbildningsutveckling → bättre lärande → bättre sjuksköterskor → bättre vård.

Systematiskt förbättringsarbete
För att hantera det lokala problemet ovan tillämpades ett systematiskt arbetssätt som utgick från
Batalden och Davidoff (2007) definition av systematiskt förbättringsarbete (modifierad för högre utbildning):
”En kombinerad och oupphörlig ansträngning av alla professioner, studenterna, forskarna, finansiärerna, planerarna, lärarna – att genomföra de förändringar som leder till bättre resultat för studenterna (lärande), bättre system och processer (undervisning) och bättre professionell utveckling (lärande).”
Batalden och Davidoff (2007) lyfter fram värdet av att alla, oavsett nivå i organisationer, ser förbättringsarbete som en del av deras arbete. Perla, Provost och Parry (2013) utvecklar resonemanget med att
beskriva att effektiv förändring utgår från erfarenhet, kunskap och intuition hos de som är närmast problemet, ämnesexperterna, och deras förändringsidéer. Genom en vetenskaplig ansats kan förändringsidéer testas i sitt naturliga sammanhang och därigenom bidra till maximalt lärande.
Traditionellt beskriver Batalden och Stoltz (1993) att förbättringsarbeten utgått från professionell kunskap såsom ämneskunskap, disciplinen och dess värderingar. Genom att komplettera denna kunskap
med förbättringskunskap menar de att kontinuerliga förbättringar kan uppnås (figur 5). Förbättringskunskap beskriver de utifrån W. Edwards Demings modell ”System for profound knowledge” och dess
delar; system, variation, psykologi och kunskapsteori.
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Figur 5. Modell över hur professionell kunskap och förbättringskunskap kan förenas för att bidra till
kontinuerliga förbättringar (Batalden & Stoltz, 1993). Modifierad genom borttagning av hälso- och sjukvård som begrepp.
Batalden och Davidoff (2007) har utvecklat en modell för hur kombinering av olika kunskapssystem kan
ske för att generera förbättringar (Figur 6). Denna kompletterar ovan modell av Batalden och Stoltz
(1993) och ger ytterligare förklaring kring hur olika delar interageras för att uppnå mätbara resultatförbättringar.

Figur 6. Modell av Batalden och Davidoff (2007). Illustrerar hur kunskapssystem kombineras för att
generera förbättringar.
Numren i figur 6 beskrivs av Batalden och Davidoff (2007) som:
1. Kontrollerar och begränsar kontext som variabel, hypotestester.
2. Det som utmärker särskild fysisk, social och kulturell identitet i lokal miljö (processer, vanor
och traditioner).
3. Värdera effekt av förändringar över tid, balanserade mätningar och analys av mönster.
4. Beskriver de metoder som kopplar evidens till speciell lokal kontext.
5. Tillhandahåller insikter om strategisk och operationella realiteter och mänskliga resurser såsom
drivkrafter som bidrar till att förändring sker.
Berwick (1996) betonar att alla förändringar inte resulterar i förbättringar medan alla förbättringar kräver förändring. För att bidra till att förändringar leder till förbättringar har Langley et al. (2009) tagit
fram förbättringsmodellen ”Model for improvement” som utgörs av frågorna:
1. Vad vill vi uppnå?
2. Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
3. Vilka förändringar kan vi göra för att åstadkomma förbättringen?
Förbättringsmodellen förverkligas genom ett systematiskt arbetssätt med iterativa förbättringscykler
(PDSA) som utgörs av de fyra stegen; planera (Plan), göra (Do), studera (Study) och agera (Act) (Langley
et al., 2009).
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Hantering av variation
Batalden och Stoltz (1993) beskriver hur variation alltid är närvarande inom såväl organisationer som
hos oss människor. Metaforen för kroppstemperaturen använder de för att förklara att variation alltid
är förekommande men att de flesta vet vilken temperatur som hör till normal variation och variation
som är orsakad av särskilda omständigheter såsom sjukdom och därav onormal. Variationen beror på
många underliggande faktorer varav vi känner till vissa men inte andra. Samma variation sker inom
våra organisationer i dess processer och utfall. Särskilt variation över tid är viktigt för lärande och rätt
agerande.
Inom förbättringsvetenskaplig litteratur (Batalden & Stoltz, 1993; Juran, 1986) uppmärksammas två
varianter av variation nämligen:
1. Slumpmässig variation som är en naturlig del av en stabil process
2. Urskiljbara orsaker till variation som är orsakad av särskilda händelser.
För att understödja ett systematiskt kvalitetsarbete har Juran (1986) tagit fram sin kvalitetsmodell (kvalitetstriologi). Modellen utgörs av ett styrdiagram med olika faser där Bergman, Hellström, Lifvergren
och Gustavsson (2014) (Figur 7) har tydliggjort faserna enligt följande:
1.

Planering: Tag ställning till förutsägbarhet i en process och eliminera urskiljbara orsaker till
variation
2. Kvalitetskontroll: Övervaka processen och motverka nya urskiljbara orsaker till variation. Syftar
till att ge en förutsägbar process
3. Förbättring: Arbeta för att bekräfta att en förändring är en förbättring
4. Kvalitetskontroll utifrån nytt utgångsläge.

Figur 7. Kvalitetsmodell baserat på Juran (1986) modifierad av Bergman et al. (2014). I diagram visas i
fas ett tecken på urskiljbara orsaker till variation i de datavärden som är utanför de horisontella linjerna,
styrgränserna. I fas tre syns kvalitetsförbättring och i fas två och fyra syns en stabil process.
Att dra rätt slutsatser av kvalitetsdata som i figur 7, är enligt Batalden och Stoltz (1993) mycket viktigt
och de lyfter fram två vanliga misstag som kan ske:
1. Att reagera på slumpmässig variation som om det vore urskiljbara orsaker till variation.
2. Att regera på urskiljbara orsaker till variation som om det vore slumpmässig variation.
De beskriver att åtgärder utifrån fel 1 kan medföra ytterligare variation i en redan stabil process. Åtgärder utifrån fel 2 kan innebära omfattande systemförändringar som leder till resursslöseri utan effekt på
de särskilda orsakerna och ökar systemets komplexitet.
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Kvalitativa aspekter av variation
En ökad komplexitet inom system riskerar att leda till minskad förutsägbarhet i och hanterbarhet av
systemet vilket ökar behovet av socialvetenskapliga ansatser som stöd i förbättringsarbeten (Bergman
et al., 2014). I en avhandling av Nordin (2017) beskrivs att förbättringsarbeten kan ge såväl avsiktliga
som oavsiktliga effekter och att förändringar ofta utvärderas genom kvantitativa mätningar medan kvalitativa mått ofta förblir dolda. De som deltar i förbättringsarbeten är aktörer i utformning och utvärdering av arbetet och styrs av deras erfarenheter och förståelse. Förbättringsarbeten medför komplexa,
sammankopplade, pågående uttryck för delad tolkning som del i svårfångade utfall av kvalitetsarbete.
I följande arbete kommer kvalitativa aspekter av variation diskuteras i förhållande till valt begrepp
”samsyn mellan lärare” som grundar sig i begreppet uttryck för delad tolkning av Nordin (2017).

Programteori
En programteori kan förenklat beskrivas som en modell över hur en viss förändring förväntas leda till
ett utfall vilket går i linje med Demings teoretiska beskrivning av systematiskt förbättringsarbetet
(Batalden & Stoltz, 1993). Det ger en utgångspunkt till en djupare förståelse kring vad som har effekt
och varför. Funnel och Patricia (2011) definierar en programteori som en explicit teori över hur ett program (eller intervention) bidrar till medvetna eller observerade utfall. En programteori är uppbyggd av
en förändringsteori och en handlingsteori. Begreppet program kan förstås som någon form av intervention såsom ett projekt, en strategi, ett event eller en riktlinje. Förändringsteori beskrivs som de centrala
processer som gör att förändringen sker för individer och grupper medan handlingsteorin beskriver hur
programmet aktiverar förändringsteorin.
Förändringsteorin består enligt Funnel och Patricia (2011) av:
•
•
•

Situationsanalys: identifiering av problem, orsaker, möjligheter och konsekvenser.
Fokus och avgränsning: att sätta gränser för programmet och länka till samarbetspartners.
Resultatflöde: länkar förändringsteorin till handlingsteorin.

Handlingsteori består enligt Funnel och Patricia (2011) av:
•
•
•

Önskvärda attribut av planerade resultat; uppmärksamhet på oavsiktliga resultat.
Kännetecken för program och externa faktorer som påverkar resultat.
Vad programmet gör för att använda resurser, leverera aktiviteter och resultat samt adressera
externa faktorer.

Hur människor tänker och de antaganden som ligger bakom våra handlingar kan beskrivas som mentala
modeller (Senge, 2006 revised version). Funnel och Patricia (2011) beskriver hur intressenters mentala
modeller kan användas för att identifiera och beskriva underliggande programteori för en intervention.
Att identifiera dessa mentala modeller kan ge en bild av hur intressenter tror eller önskar att programteorin ska uppnå avsedda mål samt varför dessa är viktigt i förhållande till organisationens övergripande
mål.
Genom att undersöka samsyn mellan lärare kan dessa mentala modeller komma till uttryck och användas i utveckling av programteori.
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Interaktiv forskning och förbättringsvetenskap
Ellström (2007) beskriver hur interaktiv forskning kan användas som en plattform för ett gemensamt
kunskapsskapande för såväl praktiker som forskare. Målet är att bidra till både praktiska angelägenheter
och framtagandet av vetenskaplig kunskap genom dialog och lärande. I processen ska skillnader mellan
forskare och praktiker ses som styrkor vilka respekteras och bevaras.
I en modell av Ellström (2007) (Figur 8) beskrivs en process för forskning och praktik. Datainsamling
och analys samt organisatorisk handling baseras på såväl explicita som implicita teorier från tidigare
forskning och/eller praktisk erfarenhet. I gränssnittet mellan forskning och praktik sker gemensamma
tolkningar och konceptualisering.

Figur 8. Modell över kunskapsskapande genom interaktiv forskning av Ellström (2007).
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Avgränsning
Genom att kontinuerligt fokusera och avgränsa förbättringsarbeten beskriver Funnel och Patricia (2011)
hur en programteori kan bidra till att nå det som är viktigt och inom räckhåll. Nedan följer avgränsningar till valt förbättringsarbete.
Ett pilotprojekt med ordinarie färdighetsexamination av urinvägskateterisering (KAD) i termin 2 på
sjuksköterskeprogrammet inleddes under våren 2018 och utgör fokus för arbetet. Examination i KAD
valdes som pilotprojekt då övriga färdighetsexaminationer involverar lottning mellan olika moment,
vilket hade försvårat pilotprojekt.

Rationale
Utifrån ovanstående situationsanalys har jag som förbättringsledare tillsammans med berörda lärare
utgått från antagandet att arbetssätt vid färdighetsexaminationer skapat stor variation i godkännandegrad vid bedömning av färdighetsexamination vilket i sin tur inneburit bristande rättssäkerhet. Bristande arbetsmiljö ökade denna variation och medförde negativ stress för lärarna. Genom förbättrade
arbetssätt antogs variationen minska och därigenom en mer rättssäker examination uppnås.
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Syfte
Syftet med förbättringsarbetet var att förbättra processen för klinisk träning (figur 2) inom sjuksköterskeprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke Högskola genom att utveckla färdighetsexaminationer.
En hypotes för studien har varit att ökad samsyn mellan lärare bidrar till minskad variation i bedömning
av färdighetsexaminationer. För att undersöka detta utformades en studie med syfte att:
•

Undersöka samsyn mellan lärare kring färdighetsexamination som pedagogisk aktivitet.

Programteori har använts som vetenskaplig ram för att stödja genomförande av förbättringsarbetet för
förbättringsledare samt och stimulera lärande för KTC-gruppen. En studie har genomförts för att:
•

Analysera och utveckla initial programteori utifrån intervjudata.

Mål för förbättringsarbetet
Det övergripande målet med förbättringsarbetet var att uppnå en färdighetsexamination med hög rättssäkerhet för studenter och god arbetsmiljö för lärarna.
Målet var att förändringar av färdighetsexamination skulle uppnå följande målsättningar till april 2019:
1. Minska variationen i godkännandegrad mellan lärare.
2. Uppnå minst 80% överensstämmelse mellan lärare vid bedömning av samma simulerade examinationer.
3. Att lärarna upplevde en god arbetsmiljö.
Dessutom var målet att:
4. Den 28 januari 2019 skulle nytt examinationsprotokoll och nya bedömningskriterier för färdighetsexamination av KAD vara tillgängliga för studenter.

Frågeställningar för studien av förbättringsarbetet
•
•

Vilka uttryck fanns för samsyn mellan lärare i bedömningar av färdighetsexamination av KAD?
Initial programteori analyserades utifrån deduktiv analys av data framkommen ur innehållsanalys för att undersöka om nya bidragande faktorer kunde identifieras.
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Material och metod
Kontext
Utbildningssystem
Sjuksköterskeutbildningen på Ersta Sköndal Bräcke högskola är en treårig högskoleutbildning på
grundnivå och genomförs inom den vårdvetenskapliga institutionen. Den avslutas i en kandidatexamen
och ger sjuksköterskelegitimation. Under utbildningen behöver studenter lära sig teoretisk och praktisk
kunskap. Teoretisk kunskap skapas främst genom självstudier, grupparbete och undervisning på campus. Praktisk kunskap tillägnas genom verksamhetsförlagd utbildning och klinisk träning (figur 2) på
KTC. Under de senaste åren har runt 100–150 studenter antagits varje termin till utbildningen. Studierna sker huvudsakligen i mindre studentgrupper.
Nelson et al. (2007) beskriver för kliniska sammanhang hur olika systemnivåer interagerar och hur värdet skapas i systemets minsta beståndsdel: mikrosystemet. Med utgångspunkt i denna modell utgörs
mikrosystemet i denna uppsats av studenterna, ledning och KTC-gruppen (Figur 9).

Figur 9. Den kliniska träningens systemnivåer. Efter Nelson et al. (2007, p. 234).

Författarens förförståelse och roll i förbättringsarbetet och studien
Jag har arbetat inom mikrosystemet som KTC-samordnare och har varit ansvarig som förbättringsledare för förbättringsarbetet i denna uppsats. I rollen som KTC-samordnare ingår att samverka med personal på KTC och institutionen om planering, utveckling, kvalitetssäkring och bemanning av klinisk träning. Jag har arbetat inom institutionen i 6 år varav 5 år med klinisk träning. Under förbättringsarbetet
har jag som förbättringsledare och coach bidragit med förbättringskunskap samt agerat som forskare
vid studien av förbättringsarbetet. Forskningsmiljön har varit välkänd för mig och mina olika roller har
varit kända för mikrosystemet. Jag har under förbättringsarbetet även i begränsad omfattning arbetat
som lärare för klinisk träning men inte med färdighetsexaminationer.
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Förbättringsarbete och programteori
Förbättringsarbetets design
Vid ledningen av förbättringsarbetet har ytterligare förbättringsverktyg använts som ej beskrivits i bakgrunden:
•
•

•

Förbättringsmodellen med iterativa förbättringscykler PDSA (Langley et al., 2009). Modellen
har använts av förbättringsledare men ej explicit i KTC-gruppen.
Förbättringsarbetet har inspirerats av förbättringsrampen beskriven i Nelson et al. (2007). Förbättringsrampen har använts för att stimulera till en ökad systematik i arbetet. Se figur 10 där
förbättringsarbetet visas utifrån förbättringsrampen.
En levande tidsplanering med milstolpar och aktiviteters varaktighet har använts i linje med
Tonnquist (2016) beskrivning av ganttschemat.

Förbättringsramp

Figur 10. Förbättringsarbete designat utifrån anpassad modell av förbättringsramp (Nelson et al.,
2007). SDSA beskriver systematiskt arbete mot en standardisering av framgångsrika processer.
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Fas 1 – Utveckling av förbättringsorganisation och förbättringsarbete
Planeringsstadiet för förbättringsarbetet inleddes hösten 2017 med en omfattande omstrukturering av
arbetet med klinisk träning. För att öka stabilitet i organiseringen av klinisk träning skapades tjänsten
KTC-samordnare. En intressentanalys, kommunikationsplan, riskanalys och tidsplanering genomfördes (Tonnquist, 2016).
Nya kvalitetsmätningar utformades och infördes under våren 2018. KTC-möten på 90 minuter har genomförts 4–5 gånger per termin i KTC-gruppen. Dessa har fokuserat kring problemkartläggning, arbete
med förändringsidéer samt utvärdering av förändringarna. Särskilda möten i förbättringsteamet har
kompletterat KTC-möten och arbetat för att förbereda underlag till KTC-möten utifrån de aktuella
PDSA-cyklerna. Utifrån behov har teamet formats av deltagare i KTC-gruppen samt andra intressenter
såsom programansvarig och studentrepresentanter. Situationsanalys med baslinjemätning genomfördes såsom beskrivet i bakgrunden.
Studentrepresentanter involverades vid tre tillfällen under våren 2018 och har bidragit med synpunkter
på situationsanalys och förändringsidéer. Övriga intressenter på institutionen har involverats löpande.

Fas 2 – Förbättringsarbete inom pilotprojekt
Såsom beskrivet i förbättringsramp (figur 10) introducerades fyra förändringar designade som PDSAcykler (bilaga 3).
•

•
•
•

PDSA 1 – Simulerad examination genomfördes tillsammans med samtliga lärare i KTC-gruppen
i syfte att testa nya arbetssätt. Förbättringsledare agerade student och samtliga lärare genomförde enskilda bedömningar för att sedan i grupp diskutera bedömningarna med målet att säkerställa väl utformade arbetssätt.
PDSA 2 – Pilotprojekt med färdighetsexaminationer med studenter utifrån nya arbetssätt. Tre
examinationer genomfördes 3/10 och 12/11 2018 samt 10/1 2019.
PDSA 3 – Interbedömarreliabilitetstest tillsammans med lärare som deltagit i färdighetsexamination utifrån nya arbetssätt i PDSA 2. Beskrivs mer utförligt nedan under mätningar.
PDSA 4 – Till vårterminen 2019 gjordes examinationsprotokoll och bedömningskriterier tillgängliga för studenter för att ytterligare stimulera studenters lärande särskilt vid återkoppling
efter examination samt rättssäkra bedömningar.

Planering av genomförande av pilotprojekt
Under pilotprojektet genomfördes löpande avstämningar av PDSA-cykler på KTC-möten. Utöver KTCmöten genomfördes även hel-/halvdagar på KTC för KTC-gruppen samt vissa intressenter för att arbete
med nya arbetssätt, öva in nya rutiner samt utvärdera pilotprojekt. Se Tidsplan för förbättringsarbete
och studie i figur 11.
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Figur 11. Förenklad tidsplan över förbättringsarbete och studien.

Nya arbetssätt i form av förändringspaket för användning i PDSA 2
Förändringarna är utvecklade i linje med Pettersen (2008) fyra principiella krav på bedömningar (tabell 1) och är inspirerade av OSCE (Harden & Gleeson, 1979). Följande förändringar infördes för att
förbättra färdighetsexaminationen:
•

Nytt examinationsprotokoll
Ett nytt förenklat examinationsprotokoll (bilaga 4) togs fram. Det introducerade ett nytt system
för betygssättning där olika färdighetsområden bedöms separat genom delbetyg. Ifall samtliga
delbetyg är godkända blir examination godkänd, annars underkänd. Detta möjliggjorde nya
kvalitetsmätningar. Färdighetsområden var: Aseptik, ren metod, basala hygienrutiner, bedövning, hantering av kateterballong och helhetsbedömning.

•

Framtagna bedömningskriterier
För att möjliggöra rättssäker bedömning har bedömningskriterier tagits fram för respektive färdighetsområde. Processen var omfattande och innehöll flera iterativa förbättringscykler. Se exempel i bilaga 5.

•

Kollegiala arbetssätt
För att ytterligare kalibrera bedömningar mellan lärare togs en modell för kollegiala arbetssätt
fram. Kollegiala arbetssätt utformades som en kort och en lång kollegial avstämning i samband
med färdighetsexaminationer. Mellan examinationer genomfördes en kort avstämning under
ett fåtal minuter med två-tre lärare där svårigheter i bedömningar kunde diskuteras. Ifall lärare
var eniga efter avstämningen gavs betyg till student. I annat fall togs denna bedömning upp
återigen vid någon av de långa kollegiala avstämningarna vid lunch eller innan dagens slut där
samtliga närvarande lärare, 4–5 lärare, under 15 minuter diskuterade särskilt svåra bedömningar. Efter avstämningen gavs betyg via mejl till student.

•

Självrättande examination
En självrättande examination på studenternas webbaserade lärandeplattform utvecklades och
flera teoretiska frågor som tidigare varit en del av färdighetsexaminationen flyttades dit. Förhoppningen var att det skulle göra färdighetsexaminationer mer lika varje gång samt kunna frigöra tid som kunde läggas på det kollegiala arbetssättet och på feedback till student.

•

App för tidtagning
Appen VisTimer användes på surfplattor vid examinationer för att tydligt visa examinationstid
samt säkerställa att alla studenter fick samma förutsättningar.

•

Studentinformation
För att förbereda studenter inför färdighetsexaminationen utvecklades studentinformationen
på studenternas lärandeplattform. Information gavs även muntligt vid kursstart.

Förändringarna introduceras samtidigt i PDSA 2. För att säkra förankring hos berörda lärare involverades de löpande i utvecklingen inom KTC-gruppen. Studentrepresentanter involverades för att ge ytterligare perspektiv på förändringar och dess eventuella följder för studenter. Övriga intressenter informerades om förbättringsarbetet och gavs möjlighet att påverka utformning. Hur de olika förändringarna
påverkar olika delar av processen för klinisk träning syns beskrivet i bilaga 6.
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Kvalitetsmätningar
Provost och Murray (2011) beskriver hur framgångsrika förbättringsarbeten använder mätningar för
facilitering av lärande och inte för att döma eller jämföra. Vidare beskrivs tre typer av kvalitetsmätningar:
•
•
•

Resultatmätningar som ger röst för de vi finns till för och ger uttryck för hur systemet fungerar
och dess resultat.
Processmätningar som svarar för hur en process fungerar. Dessa är logiskt kopplade till resultaten och svarar för hur delar av ett system fungerar.
Balanserande mätningar som ser till systemet som helhet ur olika perspektiv såsom oavsiktliga
effekter av förändringar eller alternativa orsaker till förbättrat resultat.

Tidigt i förbättringsarbetet identifierades mätningar av förbättringsarbetet men då dessa kvalitetsmätningar var nya för organisationen förbättrades de löpande i takt med ett ökat lärande.
Statistik från studentexaminationer utgår från data insamlat genom examinationsprotokoll och som
importerats manuellt och hanterats i Microsoft Excel av KTC-samordnare. Lärare har avidentifierats
innan visualisering av data.

Resultatmätningar
För målsättningen att minska variationen i godkännandegrad mellan lärare vid momentet färdighetsexamination av KAD beslutades att följa variation mellan lärare över tid.
Ett interbedömarreliabilitetstest designades för att mäta målsättningen att uppnå minst 80% överensstämmelse mellan lärare vid bedömning av simulerade examinationer. Testet planerades utifrån tre
videoinspelade simulerade examinationer med olika kvalitet på utförande hos student. Fem av sex lärare
som genomfört studentexaminationer i PDSA 2 deltog i testet och fick filmer och instruktioner via mejl.
Lärare ombads se och bedöma videofilmer enskilt. Ingen kollegial avstämning genomfördes i samband
med testet.
Interbedömarreliabilitet analyserades utifrån data från testet genom att räkna ut överensstämmelse i
procent mellan bedömare i varje färdighetsområde och för varje film. I datasetet gavs godkända betyg
värdet 1 och underkända betyg värdet 0. Överensstämmelsen uträknades genom att det värde (betyg)
med högst förekomst divideras med totalt antal lärare. Alltså om 3 lärare gav godkänt och 5 lärare är
närvarande ges överensstämmelsen 60%. Lägsta överensstämmelse vid 5 deltagande lärare är 60%.
Kvalitetsmätning för målet Lärare som genomfört färdighetsexamination KAD ska ge uttryck för en
god arbetsmiljö utgjordes av en kvalitativ innehållsanalys av en fokusgrupp med berörda lärare. Denna
beskrivs i detalj under studien för förbättringsarbete.

Processmätningar
Mätningar genomfördes för:
•
•
•

Variation i godkännandegrad mellan lärare och färdighetsområden.
Andel godkända studenter per färdighetsområde.
Antal godkända färdighetsområden för studenter som fått underkänt.

Variation presenteras med stapeldiagram, cirkeldiagram och boxdiagram. I boxdiagram inkluderades
median eftersom antal värden för boxdiagram var få och därav gav en inkludering en visualisering som
ansågs var mer logisk mot originaldata. Extremvärden har inkluderats i boxdiagram.

Balanserade mätningar
Mätningar genomfördes för:
•
•
•

Andel godkända studenter över tid.
Uttryck från studenter avseende förbättringsarbete.
Påverkan av antal färdighetsexaminationer på godkännandegrad hos lärare.

Andel godkända studenter presenteras med linjediagram. Studentenkäter efter genomförd färdighetsexamination användes för att fånga upp uttryck från studenter om eventuella effekter av förbättringsarbetet. Samtliga områden undersöktes inte. Ett spridningsdiagram användes att synliggöra samvarians.
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Initial programteori
I samband med förbättringsarbetet formade förbättringsledare ett påverkansdiagram i linje med beskrivning i Langley et al. (2009). Påverkansdiagrammet presenterades i olika former för KTC-gruppen
och justerades löpande för att bättre förstå underliggande förändringsteori, något som Funnel och
Patricia (2011) menar är viktigt för att programteorin ska förbli relevant och bidra till ett välfungerande
system. Reed, McNicholas, Woodcock, Issen och Bell (2014) har tagit fram en logisk modell, ”action
effect method”, som de menar bättre synliggör programteorier då de tydligt definierat modellens olika
delar. De använder delarna; mål, bidragande faktorer, förändringar och implementeringsfaktorer. Modellen användes som grund för utformningen av den initiala logiska modellen för programteorin till
förbättringsarbetet som förbättringsledare tog fram baserat på ovan nämnt påverkansdiagram. Se initial
programteori nedan i figur 12.

Figur 12. Initial programteori i form av logisk modell inspirerad av Reed et al. (2014).
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Studie av förbättringsarbete
Vetenskaplig metod och design
Studien utformades som en fallstudie som utgjordes av förbättringsarbetet och involverade lärare. Då
jag som författare även agerade förbättringsledare hade studien interaktiva inslag, exempelvis genom
att jag designade och genomförde datainhämtningar samt analyserade forskningsdata. Studien möjliggjorde inhämtning av kvalitativa data som kompletterade det kvantitativa perspektiv. Inspirerad av
Nordin (2017) designades studien för att fånga det som beskrivs som mer oavsiktliga och svårfångade
effekter av förbättringsarbeten genom frågeställningen till studien avseende samsyn mellan lärare.
För att utveckla initial programteori tillämpades en abduktiv ansats. Dubois och Gadde (2002) beskriver
abduktiv forskning som en rörelse mellan empirisk värld och modellvärlden i vilken utveckling av teori
kan ske. De använder begreppet ”systematisk kombinering” för en abduktiv process där teoretiska ramverk/teorier/modeller, empiriska fältstudier och analys av fallet utvecklas simultant. Den abduktiva ansatsen beskrivs särskilt lämpad för utveckling av teoretiska modeller och har flera likheter med modellen
över interaktiv forskning av Ellström (2007) som även möjliggör utveckling av en gemensam förståelse.
Figur 13 beskriver designen för studien. Initialt genomfördes en semistrukturerad fokusgrupp. Då resultat från fokusgrupp och variationsdata visat delvis olika resultat planerades djupintervjuer med lärare. Utifrån innehållsanalys och variationsdata samt teoretiska utgångspunkter togs en semistrukturerad intervjuguide fram för djupintervjuer. Djupintervjuer analyserades induktivt utifrån den teoretiska
utgångspunkten med samsyn mellan lärare. Resultat användes sedan för att utveckla initial programteori (figur 12).

Figur 13. Studiedesign. Gröna boxar och röd box visar analyser medan gula boxar visar teoretiska utgångspunkter utifrån frågeställningar för studie.

Urval och datainsamling
Intervjuer har genomförts av förbättringsledare och byggt på frivillighet. Data har hanterats konfidentiellt. Samtycke har insamlats skriftligt innan undersökningar.

Fokusgruppsintervju
För att undersöka förbättringsarbetets påverkan på såväl rättssäkerhet och arbetsmiljö genomfördes
en semistrukturerad fokusgrupp med lärare i KTC-gruppen, vilket utgör totalpopulationen. Sex av sju
lärare deltog. Se bilaga 7 för intervjuguide. Intervjun pågick i 25 minuter och transkriberades till
knappt 4000 ord.
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Djupintervjuer
De lärare som varit involverade i studentexaminationers i PDSA 2 samt deltagit i interbedömarreliabilitetstest bjöds in att delta i semistrukturerade djupintervjuer. Intervjuguide (bilaga 8) utformades utifrån
variationsdata från interbedömarreliabilitetstest och studentexaminationer (godkännandegrad mellan
lärare) samt med frågor för att undersöka forskningsfråga samsyn mellan lärare. Djupintervjuer genomfördes med fyra lärare. Intervjuerna pågick i ca 30 minuter och total transkriberad text uppgick till
drygt 14000 ord.

Dataanalys
Transkribering
Fokusgrupp och djupintervjuer transkriberades utifrån konventioner beskrivna av Bailey (2008). I linje
med Wibeck (2010) har fokus av analysen varit på innehållet och därav har text skriftspråksnormerats.
Bekräftande uttryck av andra deltagare i gruppen har transkriberats fram för att underlätta tolkningsarbete i fokusgrupp men har inte transkriberats ut i djupintervjuer då det inte ansetts ha särskilt innebörd för tolkning.

Kvalitativ innehållsanalys
För att skapa kunskap och förståelse för undersökt fenomen analyserades transkriberad text genom induktiv innehållsanalys. Induktiv innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008) och konventionell innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005) beskrivs som en metod för att kondensera kvalitativ data såsom text i syfte
att bättre förstå undersökt fenomen. Insamlad data, texten, har varit utgångspunkt i analysarbetet
(Hsieh & Shannon, 2005).

Analys utifrån programteori
Ytterligare analys genomfördes som en del i den abduktiva ansatsen i studien (Dubois & Gadde, 2002)
vilken även har likheter med det som Hsieh och Shannon (2005) beskriver som deduktiv innehållsanalys. Initial programteori jämfördes mot resultat av induktiv innehållsanalys från fokusgrupp och djupintervjuer med syfte identifiera eventuella luckor i programteori och därigenom svara mot forskningsfråga
avseende programteori.

Etiska överväganden
Kvalitetsmätningar och presentation av mätningar utformades för att särskilt fokusera på systemfaktorer som utgångspunkt för lärande och förbättringsarbete. Det innebar att lärares integritet visats särskild hänsyn vilket har inneburit att kvalitetsmätningar och resultat inte redovisas på individnivå. Även
vissa mätningar med få datapunkter exkluderades då de hade medfört att enskilda lärare kunnat identifierats. All data avidentifierades för att ytterligare lägga fokus på systemfaktorer. Dessa etiska överväganden genomfördes löpande och diskussioner har skett på KTC-möten med lärare.
Vid fokusgruppsintervju och djupintervjuer har respondenter informerats om dess syfte, frivillighet,
möjlighet att när som helst avbryta deltagande samt konfidentialitet och anonymitet i dataanalys samt
resultatpresentation. Särskilt aspekter kring frivillighet, konfidentialitet och anonymitet har varit viktiga då jag innehaft såväl rollen som KTC-samordnare, förbättringsledare och forskare för studien.
Analys av arbetet i KTC-grupp eller förbättringsteam hade medfört etiska utmaningar eftersom deltagande ingår i arbetet. Därav har det ej ingått i studien av förbättringsarbetet.
Eftersom intervjuguide för djupintervjuer byggt på resultat av interbedömarreliabilitetstest har enbart
lärare som genomfört interbedömarreliabilitetstestet bjudits in till djupintervjuer. Detta för att värna
om lärares integritet.
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Resultat
Resultat av förbättringsarbete
Begränsande faktorer för förbättringsarbetet
Förbättringsledare och KTC-gruppen har under utformning av förbättringsarbete utforskat möjligheterna att utföra PDSA-cykler kontinuerligt under terminen för att uppnå små inkrementella förbättringar
såsom beskrivs önskvärt av Langley et al. (2009). Dock uppkom flera faktorer som hindrat detta. Dels
skedde ordinarie färdighetsexaminationer enbart tre gånger per termin vilket begränsat möjligheterna
att samla in data med tätare frekvens. Utöver det fanns ett ledningsbeslut på institutionen som inneburit
att endast förändringar som ej kunnat anstå fått genomföras under pågående termin då studenter i
samma termin ska ges samma förutsättningar.

Beskrivning av genomfört förbättringsarbete
Genomförandet av förbättringsarbetet skedde i stort enligt planering, för ingående beskrivningar se
PDSA beskrivningar i bilaga 3. PDSA 1, simulerad examination utifrån nya arbetssätt, var mycket uppskattad av lärare. Dock kunde inte planerat interbedömarreliabilitetstest genomföras vilket medförde
att ingen mätning av interbedömarreliabilitet inhämtats innan PDSA 2. Färdighetsexaminationer av
studenter i PDSA 2 genomfördes enligt plan med undantaget att andra examinationsdagen blev uppdelad på två dagar med två lärare per dag vilket påverkade antalet lärare vid den längre kollegiala avstämningen. Interbedömarreliabilitetstestet i PDSA 3 genomfördes enligt plan och fem av sex inbjudna lärare
deltog i testet. Efter PDSA 2 genomfördes mindre revideringar i nya arbetssätt och inför uppstart av
vårens kurser påbörjades PDSA 4 med att göra examinationsprotokoll och bedömningskriterier tillgängliga för studenterna via deras lärplattform.
Mål 4 i förbättringsarbete har uppnåtts.
En av revideringarna av nya arbetssätt var att ändra färdighetsområdet helhetsbedömning. Orsaken var
att syftet med området varit otydligt vilket lett till olika tolkningar och användning. Beslut fattades i
KTC-gruppen i januari 2019 om att ändra området så att kriterium i området endast används för underkännande om en students utförande kan anses utgöra en patientsäkerhetsrisk eller visa på allvarlig bristande förmåga. Området kan användas även om övriga färdighetsområden är godkända men bör användas i undantagsfall och föregås av kollegial avstämning.
Vid ett KTC-möte under våren 2019 framkom vid diskussioner med lärare kring tydlighet i bedömningskriterier framkom att de utifrån särskilt utförandefel hos student valt att dra av poäng eller underkänt
student på olika bedömningskriterier. Alltså med olika påföljd. Denna typ av fel vid användning av rutiner kan även motivera delar av den variation som syns i variation mellan lärare vid studentexaminationer såväl som i interbedömarreliabilitetstest. Vid samma möte framkom att studenterna som gjorde
färdighetsexamination januari 2019 kan ha påverkats av att:
•
•

Väldigt få av dessa studenter deltagit vid ”Öppet Hus”, resurstid, inför examination då denna
skedde dagarna innan jul.
KTC hade stängt för självträning dagarna innan färdighetsexamination utan förvarning.

Dessa faktorer kan ha inverkat på studenternas förberedelser inför färdighetsexaminationen och utgjort
urskiljbara orsaker till variation (Batalden & Stoltz, 1993).

Definitioner som används i resultatredovisning
•

•

Godkännandegrad används för att beskriva en enskild lärares variation i bedömning. Uträknas
genom att antalet godkända studenter delas på antalet studentexaminationer för respektive lärare.
Examinationstillfälle avser en studentgrupps ordinarie färdighetsexamination. Oftast sker
denna under en dag men kan ibland delas upp på fler närliggande dagar. Ett examinationstillfälle examineras av 3–5 lärare.
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Resultatmätningar
Variation mellan lärare över tid
Variation över tid mellan lärare visas i figur 14. I figuren syns även de förändringar som genomförts i
form av PDSA-cykler.
I maj 2018 och april 2019 skedde examinationen under två dagar där två av tre lärare deltog båda dagarna. I nedanstående diagram har data för lärare som deltagit vid båda dagarna sammanslagits för att
undvika att räkna samma lärare flera gånger för en datapunkt.
I oktober 2018 exkluderades en lärare från kvalitetsmätningar då hen hade endast 2 studentexaminationer.
I figur 14 ser vi en succesiv minskad variationsbredd i godkännandegrad mellan lärare från baslinjemätning till efter förändring, med vissa undantag. Medianvärde (streckad linje) för baslinjemätning under
våren 2018 var 40% medan värdet efter införande av nya arbetssätt, PDSA 2, var 33% (okt-jan) och
22,5% (mars-april). PDSA 1 och 2 anses ha inverkan på variationsbredd under höstterminen 2018. Ytterligare effekt ses från mars 2019 som tolkas som påverkan av PDSA 1–4. Mål 1 i förbättringsarbete
har uppnåtts.
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Examinationstillfälle
Figur 14. Variationsbredd vid examinationstillfällen. Variationsbredd räknas genom att värdet av den
läraren med lägst godkännandegrad dras av från värde för den läraren med högst godkännandegrad.
Streckad linje är medianvärde av variationsbredd för vårtermin (mars-maj) och hösttermin (okt-jan)
2018. Baslinjemätning och förändringar har synliggjorts. Bruten linje indikerar skifte mellan terminer
och större förändringar. Cirkel med nummer 1–4 syftar på PDSA-cykler beskrivna under metod.
Tabell 3
Antal examinationer, lärare, andel godkända och variationsbredd för examinationstillfällen
Mar-18

Apr-18

Maj-18

Okt-18

Nov-18

Jan-19

Mar-19

Apr-19

Urval – Antal
examinationer

35

44

44

48

35

37

38

36

Urval – antal
lärare

4

4

3

5

4

4

4

3

Vilka var lärarna, kodat

A, B, C, D

A, C, E, D

A, B, D

A, B, C, E

A, B, F, D

A, B, G, F

B, G, H, D

A, B, H

Andel godkända medelvärde

54%

70%

61%

58%

77%

57%

71%

67%
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Processmätningar
Variation mellan lärare inom färdighetsområden
Sedan införande av nya arbetssätt har variation i bedömning mellan lärare även kunna identifieras inom
respektive färdighetsområde. I figur 15 syns att färdighetsområde Aseptik (variationsbredd 39%) och
Ren metod (variationsbredd 33%) har störst variation. Ren metod särskiljer sig genom att det är en
lärare som avviker från de övriga.

Figur 15. Lådogram över variation i godkännandegrad mellan lärare inom de olika färdighetsområdena.
Varje box visar ett färdighetsområde där max, min och medianvärde visas samt kvartilerna. Data baserat
på sju lärare som vardera haft mellan 9–51 studentexaminationer av totalt 191.
Nedanstående diagram visar att det färdighetsområde där flest studenter blir underkända är aseptik.

Andel underkända

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Aseptik

Ren metod

Basala
hygienrutiner

Bedövning

Kateterballong

Figur 16. Andel underkända studenter per färdighetsområde totalt. Data från fem färdighetsexaminationer med totalt 191 studentexaminationer utifrån nya arbetssätt.
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Då student behöver vara godkänd på samtliga färdighetsområden kan antal godkända färdighetsområden ge en indikation på hur många studenter som är nära godkänt betyg. Resultat visar att flera studenter nära godkänt betyg (Figur 17).

8
6

23

0 av 5
1 av 5
2 av 5
3 av 5
4 av 5

18

30
Figur 17. Visar antal studenter som har visst antal godkända färdighetsområden. Grön färg indikerar
de studenter som är nära godkänt betyg och har 4 av 5 godkända färdighetsområden vilket motsvarar
23 av 85 underkända studenter.

Balanserade mätningar
Variation i andel godkända
Betyg för färdighetsexamination i KAD visas i figur 18. November 2018 sticker ut med högst andel godkända studenter. Nya arbetssätt ses inte ha påverkat andelen godkända studenter under hösten 2018
eftersom medelvärdet är nästan identiskt mot medelvärde för våren 2018. Viss ökning skedde våren
2019 som kan vara en effekt av studenters tillgång till examinationsprotokoll och bedömningskriterier
(PDSA 4).
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Figur 18. Andel godkända studenter per examinationstillfälle. Streckad linje motsvarar medelvärde för
våren 2018 och efter nya arbetssätt införts till hösten 2018. Cirkel med nummer 1–4 syftar på PDSAcykler beskrivna under metod. Bruten linje indikerar skifte mellan terminer och större förändringar.
Sida 31 av 60

Uttryck från studenter gällande förändringar
Studenter upplevelse av lärares agerande under färdighetsexaminationer har förbättrats något sedan
införande av nya arbetssätt (Figur 19).
70%

Andel studenter

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mycket
missnöjd

Ganska
missnöjd

Varken nöjd Ganska nöjd Mycket nöjd
eller missnöjd

VT18 (107 studenter)

HT18 (90 studenter)

Figur 19. Studenters nöjdhet med lärares agerande vid färdighetsexaminationer under vårtermin 2018
(VT18) och hösttermin 2018 (HT18).
Studenters uppfattning om självrättande examination och appen för tidtagning redovisas i tabell 4 och
6. Data visar på positiva resultat.
Tabell 4
Studenters uppfattning av den självrättande examinationen.
Fråga nr.

Frågor

Medelvärde (1–5)

1

Frågorna i den självrättande examinationen var relevanta för undervisningen i KAD

4,1

2

Instruktionen till den självrättande examinationen var tydlig

3,8

3

Vad är ditt helhetsintryck av den självrättande examinationen i KAD

3,8

Kommentar: Enkätsvar från 39 studenter i en studentgrupp. Fråga 1–2 likert skala med fem steg mellan
instämmer ej (1) till instämmer helt (5). Fråga 3 likertskala med fem steg mellan mycket missnöjd (1)
till mycket nöjd (5).
Tabell 5
Studenter uppfattning av appen för tidtagning.
Fråga
Appen som användes för tidtagning störde mig inte under examinationen

Medelvärde (1–5)
3,6

Kommentar: Enkätsvar från 39 studenter i en studentgrupp. Likert skala med fem steg mellan instämmer ej (1) till instämmer helt (5).
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Spridningsdiagram över faktorers inverkan på variation
I spridningsdiagram använd begreppet Lärartillfälle vilket avser en lärares färdighetsexaminationer
under ett examinationstillfälle. I statistik kan en lärare finnas med i flera gånger men då vid olika examinationstillfällen.
I data för vår- och hösttermin 2018 saknas samband mellan antal examinationer per lärartillfälle och
godkännandegrad (Figur 20).
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Figur 20. Spridningsdiagram för data från färdighetsexaminationer vår- och hösttermin 2018. Varje
punkt avser ett lärartillfälle där lärare haft mellan 6–12 examinationer med undantag för examinationstillfälle maj där lärare haft 9–18 examinationer.
I data för vår- och hösttermin 2018 syns svagt samband mellan antal undervisningsdagar per lärare
och dess godkännandegrad (Figur 21). Fler undervisningsdagar tycks ge lägre godkännandegrad.
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Figur 21. Spridningsdiagram för data från färdighetsexaminationer vår- och hösttermin 2018. Varje
punkt avser en lärare vars godkännandegrad baseras på 9–35 examinationer.
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Interbedömarreliabilitetstest med simulerade färdighetsexaminationer
Procentöverensstämmelse i tabell 6 räknades fram för vardera simulerad examination (Test 1–3) utifrån
fem färdighetsområden. Utifrån målsättning på minst 80% överensstämmelse ses att endast test 3
uppnår målsättningen. Mål 2 i förbättringsarbete har inte uppnåtts.
Test två har två färdighetsområden med 60% överenstämmelse medan test 1 har ett område. Varje test
har två färdighetsområden med 100% överensstämmelse vilket i sig överträffar målformulering med
80% överensstämmelse. Färdighetsområde Hantering av kateterballong framträder som det område
med minst överensstämmelse medan Basala hygienrutiner och Bedövning har högst överensstämmelse.
Tabell 6
Interreliabilitetstest med procentöverenstämmelse mellan lärare för test 1–3

Test 1
100%

Test 2
60%

Test 3
80%

Ren metod

80%

80%

80%

Basala hygienrutiner

80%

100%

100%

Bedövning

100%

100%

80%

Hantering av kateterballong

60%

60%

100%

Aseptik

Kommentar. Tabell är framtagen genom att räkna ut andel lärare som bedömt lika, procentöverensstämmelse, på respektive färdighetsområde och test. Se under metod för utförlig beskrivning.
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Resultat av fokusgruppsintervju och djupintervjuer
Kvalitativ induktiv innehållsanalys har utförts av fokusgruppsintervju och djupintervjuer i enlighet med
Graneheim och Lundman (2004) och Graneheim, Lindgren och Lundman (2017). Efter noggrann genomlyssning och genomläsningar av materialet har meningsbärande enheter tagits fram, kondenserats
och kodats. Manifest innehåll i koderna har sedan jämförts för att ta fram underliggande teman och
teman med latent innehåll. Arbetet har ej endast följt denna linjära beskrivning utan arbetet har pendlat
mellan manifest och latent innehåll i linje med Graneheim et al. (2017) där rätt nivå av abstraktion och
tolkning eftersökts. Se exempel på innehållsanalyser i bilaga 9 och 10.

Fokusgruppsintervju
Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i 54 meningsbärande enheter, tio underliggande teman
och 3 teman. Citat har använts för att belysa manifest innehåll. För att värna om respondenters konfidentialitet har lärare omnämnts som ”Annan lärare” om flera lärare ingår i samma citat.
De tre teman som framträdde var:
•
•
•

Bättre arbetsmiljö genom nya arbetssätt
Nya arbetssätt skapar förutsättningar för ökad rättssäkerhet
Fortsatt systematiskt förbättringsarbete med ökad transparens och studentinvolvering

Mål 3 i förbättringsarbete anses vara uppnått då lärarna ger uttryck för att uppleva en bättre arbetsmiljö under fokusgruppsintervjun.

Bättre arbetsmiljö genom nya arbetssätt
De nya arbetssätten beskrevs öka fokus på studentens praktiska utförande som gavs större utrymme
med färre störande frågor från lärare. Lärare gav flera uttryck för en ökad tidseffektivitet såsom genom
tidshållning med app på surfplatta samt kollegial avstämning medan student städar undan material.
Den ökade tidseffektiviteten beskrevs medföra minskad stress, bättre förutsättningar för återkoppling
och även ökad rättssäkerhet igenom tidshållning där alla studenter får exakt samma tid.
”… jag känner mig sällan stressad, något jag gjorde mer förut tycker jag. Så det tycker jag är stor förändring.”
”... och sen hinner jag liksom ladda om [Annan deltagare: mm] och de hamnar liksom aldrig efter i schemat [Annan deltagare: Det är mindre stress], eller sällan i alla fall…”

Det nya kollegiala arbetssättet beskrevs av flera lärare som den mest positiva förändringen. Lärare gav
uttryck för att det var uppskattat med avstämningen med kollega och att den ökade tryggheten i bedömningen. Vid svårigheter att förstå bedömningskriterier och examinationsprotokoll utgjorde avstämningen ett stöd. Överlag ses att det kollegiala arbetssättet har bidragit till en förbättrad arbetsmiljö.
”Det är jätteskönt att diskutera med någon när det uppstår de här frågeteckning. När det är lite sådär på gränsen…”

Nya arbetssätt skapar förutsättningar för ökad rättssäkerhet
Det framkom flera uttryck för att nya arbetssätt främjar ökad rättssäkerhet samsyn mellan lärare. Kollegiala arbetssätt beskrivs förändra interaktion med student där lärare kunde beskriva att de skulle genomföra en avstämning med kollega för att säkra en rättssäker bedömning.
”… för att det ska bli mer rättssäkert för dig kommer jag gå och ha en kollegial avstämning, då blir det såhär aa
(tolkas härma positivt uttryck från student)”

Tidigare arbetssätt beskrevs som att lärare blev inkastade i arbetet medan de beskrev nya arbetssätt med
att de diskuterar kollegor emellan. De uttryckte att de nu har en större samstämmighet och att de går
igenom arbetet tydligt vid möten och temadagar. Lärare uttryckte att de personligen kunde ha en åsikt
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men gav exempel på tillfällen då kriterier och kollegiala arbetssätt fått dem att göra enligt gemensamt
överenskomna kriterier. Arbete beskrevs som tryggare, mindre godtyckligt och tydligare för studenten.
”… man tillsammans ska titta, vänta hur var det nu man sa, jag tycker det är bra [Annan deltagare: mm, verkligen] verkligen … del av att vi kan ha kompisavstämning alltså, om vi inte har kriterier att utgå från blir det ändå
godtyckligt om jag och ”Annan deltagare” bara ska stå och snacka ... om vi inte har de här kriterierna att utgå
från så blir det ändå inte rättssäkert …”

Fortsatt systematiskt förbättringsarbete med ökad transparens och studentinvolvering
I fokusgruppen beskrevs brister i tidigare arbetssätt såsom att arbetet var godtyckligt, bedömningar utan
avstämning med kollega och som inte lika rättssäkert. Det kan illustreras genom följande citat:
”… förra veckan hade jag kateter och sen hade vi CVK och Blod och det kändes jätteflummigt… då får man göra
bedömningen själv [Annan deltagare: mm] [Annan deltagare: aa, vi försökte] …”

Lärare uttryckte gemensamt att de önskade att nya arbetssätt skulle fortsätta tillämpas vid färdighetsexamination av KAD och att alla delarna av förändringspaketet var viktiga. Trots att lärare uttryckte
glädje över framgångar med förbättringsarbetet beskrev de vissa utmaningar såsom att det vid svåra
bedömningar kan behövas såväl mycket tid till kollegial avstämning som för återkoppling, vilket medför
en svår balansgång. Flytten av teoretiskt innehåll från färdighetsexaminationen till självrättande examination beskrevs medföra vissa osäkerheter hos lärare över studentens kunskap. Det beskrevs ytterligare
förstärkas av att krav på godkänt vid självrättande examination ej är ett krav för genomförande av färdighetsexamination. Vid samtalet framträdde flera uttryck för ett behov av fortsatt systematiskt förbättringsarbete. Kommande övergång till transparenta bedömningskriterier och examinationsprotokoll för
studenter beskrevs som efterlängtad. Lärare uttryckte ett behov av ökad kunskap om hur studenter ser
på förändringar och kring hur introduktion för nya lärare i nya arbetssätt bör ske.
”... kan bli ännu bättre när det är transparent, när dom också har dokumentet [Annan deltagare: Mm], än så
länge är det fortfarande vi som står med vårt dokument och så säger vi bara vad vi har bedömt [Annan deltagare:
Mm], för vi kan inte säga såhär att kolla här du vet att det står ju såhär [Annan deltagare, Annan deltagare:
Mm], det tänker jag kommer bli ännu bättre [Annan deltagare: mycket bra. Annan deltagare: Mm], …”
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Djupintervjuer
Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i 187 meningsbärande enheter, 25 underliggande teman
och sex teman. Då varje meningsbärande enhet kondenserats för att sedan kodas finns ej möjlighet att
spegla samtliga koder nedan. Underliggande teman, latent innehåll, kommer utgöra huvudsakliga beskrivningen men citat kommer användas för att belysa manifest innehåll. För att värna om respondenters konfidentialitet redovisas inte från vilken intervju som citat är tagna. Pauser har skrivits ut i citat
som siffra inom parantes och har avrundats till närmaste sekund. Inom hakparentes framgår tolkning/klargörande eller intervjuares inpass.
Samtliga teman har haft täckning från alla lärare och underliggande teman har oftast haft täckning från
två eller tre lärare. Täckningen inom teman och underliggande teman ses som ett uttryck för hög samsyn
mellan lärare. Ett fåtal uttryck från lärare återfinns dock inte hos andra lärare.
De sex teman som framträdde var:
•
•
•
•
•
•

Kollegial avstämning som arena för lärande, samsyn och bekräftelse
Bedömningskriterier skapar förutsättningar för samsyn och rättssäkra bedömningar
Utmaningar i att uppnå en samsyn och rättssäkra bedömningar
Komplexitet i bedömning av färdighetsexaminationer
Lärande och utveckling inom förbättringsarbete
Fortsatt förbättringsarbete för att utveckla förutsättningarna för samsyn och rättssäkra bedömningar

Kollegial avstämning som arena för lärande, samsyn och bekräftelse
Följande tema hade flest meningsbärande enheter och det var tydligt i intervjuer att lärarna värdesatte
det kollegiala arbetssättet med en kort och en lång avstämning i samband med färdighetsexaminationer.
Det beskrevs olika samband mellan en ökad samsyn och de kollegiala avstämningarna såsom att lärare
under avstämning kommer överens, bestämmer sig, diskuterar bedömningar, stämmer av att de tänker
lika och att avstämning bidrar till lika tänkande. Det uttrycktes även att avstämning ger möjlighet att
justera felaktig bedömning samt att det är mindre variation och spridning i och med avstämningen.
... den används för att stämma av att vi tänker likadant (2) så att det kan ju vara att vi tar upp (1) ofta brukar vi
ta upp dom fel som vi tycker studenten har gjort …
… det tror jag är bra för då börjar vi ju tänka lika liksom desto mer vi diskutera …

Lärare uttryckte att bedömningar sällan ändras under kollegial avstämning utan att lärares initiala bedömning ofta bekräftas på avstämningen. Flera lärare lyfte fram att avstämningen gav bekräftelse i bedömning vilket upplevdes värdefullt, skönt och minskade osäkerhet.
... dom flesta gånger har det varit en bekräftelse på det som man har trott att det kan, alltså den bedömning man
tror att man ska ge, ja men jag tycker att den är värdefull …
... är det vissa tveksamheter så (2) så kommer man överens på något vis, jag skulle gjort såhär, ja det skulle jag
också gjort, så gör man det …

Det beskrevs hur svåra och knepiga fall togs upp på kollegial avstämning i ordalag såsom ”på gränsen”,
”tveksamheter” eller ”risk för u [underkänt]”. Den långa avstämningen gav möjlighet till fördjupande
diskussioner genom att ge mer tid för diskussion av oklarheter eller svåra fall. Här antecknades även
frågeställningar som uppkommit under dagen för kommande möten. Flera beskrev att den användes
mer sällan än den korta och att diskussioner även gick över in på lunchen. För att undvika att vänta med
att ge betyg beskrevs att lärare ibland bjöd in extra lärare till den korta avstämningen. Ett par lärare
uttryckte att båda typerna av avstämning bar samma värde och var viktiga.
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Bedömningskriterier skapar förutsättningar för samsyn och rättssäkra bedömningar
Bedömningskriterier beskrevs på olika sätt styra lärare mot en samsyn i bedömningar. Det kunde beskrivas som att lärare antecknade utförande i examinationsprotokoll för att sedan kolla och jämföra mot
bedömningskriterier. Arbetet med bedömningskriterierna beskrevs som att kolla, ta stöd i, tittar på,
graderar fel, ser hur många fel man får göra, kollar vad studenten faller på, står hur vi ska tolka, talar
om hur vi ska bedöma, bidrar till att tänka lika och ger mer lika bedömning.
… nej men det står ju faktiskt såhär, ja det gör det, bra, ja men då tolkar jag också det här [så] …
... är man osäker på kriterierna så kollar vi igenom, då faller det på kriterier 5:1 eller kriterier 3:4 så man kan
skriva in det i protokollet …

Subjektivt tyckande beskrevs även hindras av bedömningskriterierna. Det beskrevs som situationer där
lärare hävdar att student gjort något fel som antingen inte finns beskrivet i bedömningskriterier eller
där bedömningskriterier beskriver en mildare konsekvens såsom poängavdrag och inte underkännande.
... tyckte det var synd att den här studenten missade en sak ... jag tänkte men det här är något jätteviktigt, det
klart att man inte ska godkänna men då tittade vi på betygskriterierna och då var det minuspoäng...

Utmaningar i att uppnå en samsyn och rättssäkra bedömningar
Flera utmaningar i att uppnå en rättssäker bedömning identifierades i intervjuerna. Det finns en risk att
lärare missar när studenten begår ett fel såsom då läraren har lägre uppmärksamhet eller fokus exempelvis då läraren för anteckningar. Att examinationen/bedömningen innefattar många delar beskrevs
även som en utmaning. En lärare uttryckte att då hen såg om video för interbedömartest upptäcktes nya
saker som studenten gjorde fel.
... om man tar exemplet med videon att när man har kollat den en gång, kollar man den igen två gånger tre
gånger så finns det delar som man inte har varit helt medveten om fast man ändå varit observant…

Olika situationer där lärare gör olika beskrivs i intervjuer och berör aspekter av att se eller uppmärksamma olika eller att tolka, bedöma eller tänka olika. Det beskrevs hur lärare kan tänkas vara olika
stränga i sin bedömning genom att kräva olika grad av förmåga hos student men även att tolkningsutrymme i kriterier kan försvåra samsyn.
... om läraren just då tittar ner i sitt papper eller inte märker något då (1) eller tänker att ja men det där gjorde
ingenting (1) då har man ju uppmärksammat olika saker (4)
… Ja att vi till exempel att jag är jättenoga att de [studenterna] spritar av hela vagnen även handtag och allting
och kanske någon annan tänker att men de spritar ju av vagnen bra …

Komplexitet i bedömning av färdighetsexaminationer
Lärare gav olika uttryck för komplexitet i bedömningen av färdighetsexaminationer. Det beskrevs att
folk utifrån har svårt att förstå komplexiteten i bedömning av färdighetsexaminationer. Att när lärare
gjort flera examinationer kan hen börja ifrågasätta sig själv såsom att hen ifrågasätter om hen missat
saker i bedömningarna. När studenter gör något fel kan det gå snabbt och därför ställer det krav på att
lärare är uppmärksam.
... när man ska sätta en kateter (1) då är det dom här blå plastflikarna som kan komma åt kateter och det kan ju
gå eller att studenten råkar kontaminera pincetten, alltså att det kan gå väldigt snabbt om läraren just då tittar
ner i sitt papper eller inte märker något då (1) eller tänker att ja men det där gjorde ingenting (1) då har man ju
uppmärksammat olika saker.
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Komplexiteten vid underkännande av studenter vilket beskrevs som jobbigt. Lärare kunde även komma
att ifrågasätta om bedömningar verkligen borde vara så stränga. Lärare uttryckte förvåning över visade
kvalitetsmätningar vid intervjuer eftersom de upplevde att de var överens och bedömer lika.
… vi stämmer ju av med varandra och jag tycker vi brukar vara överens så jag blev ändå förvånad att det blev
sådär stor skillnad.

Lärare förklarar en del av variation med att slumpen påverkar. Vilka studenter man får beskrivs påverka
hur många som underkänns då det kan vara stor skillnad mellan studenter.
... slumpen alltså ibland har man ju en del dagar när man examinerar så får man jättemånga som blir underkända och vissa dagar så kanske man inte har en enda, så man kan ju inte, slumpen har ju sin del i det också (1)
tänker jag.

Lärande och utveckling inom förbättringsarbete
Olika uttryck av en lärprocess hos lärare kom till uttryck i intervjuerna. Erfarenhet och vana med nya
arbetssätt beskrevs i samband med tolkning av bedömningskriterier, bedömning utifrån protokoll och
lära sig bedömningskriterier. Lärare beskrev hur kollegiala arbetssätt gav förutsättningar för peer learning, kollegialt lärande, men även att pilotprojekt innebär en inkörsperiod med barnsjukdomar och
risk för feltolkningar.
... så jag tror det är bra att dom [kollegiala avstämningar] finns (2) vi lär ju (1) det här är ju peer learning mellan
oss lärare.
Jag kan tänka mig att (3) oavsett att vi har väldigt tydliga bedömningskriterier så kan det ju vara, (1) finnas en
inkörsperiod med lite barnsjukdomar.

Förutsättningarna för en god examination för studenterna verkar ha förbättrats avseende kommunikation, tydligare struktur och ökad rättssäkerhet. Exempelvis beskrevs det genom att kriterier och kollegialt
arbetssätt gav stöd i att kommunicera bedömning till studenten, tidtagning genom appen skapade lika
förutsättningar och transparenta arbetssätt gjorde att student vet strukturen innan examination börjar.
… sen när man, om studenten klagar på det, att vi är tre lärare som har gjort den bedömningen, alltså vi håller
ju med och sen kan man visa dom här betygskriterierna [bedömningskriterier] så där känns det som ett jättestöd…
... men som lärare och som examinator tycker jag alltså en stor förbättring att ha så svart på vitt, och att man
kan visa till studenten, det här har du missat och det här…

Lärarna uttryckte en tilltro till att nya arbetssätt har medfört ökad samsyn men även att ytterligare utveckling av samsyn mellan lärare kommer ske framöver. Nya förbättringsmål och förbättringsidéer beskrevs och en lärare uttryckte att det är skönt att nya arbetssätt nu används inom övriga färdighetsexaminationer.

Fortsatt förbättringsarbete för att utveckla förutsättningarna för samsyn och rättssäkra bedömningar
Behovet av att fortsatt arbeta med att utveckla förutsättningarna för samsyn och rättssäkra bedömningar
beskrevs i intervjuer. Bristande utformning eller tydlighet i bedömningskriterier beskrevs såsom att de
fortsatt är öppna för tolkning, är otydliga och det faktum att vi inte bedömer lika. En lärare beskrev att
det hänt att avsteg gjorts från kriterier vid bedömning.
… ibland gör vi faktiskt avsteg från kriterierna för att vi tänker att, a lite beroende på situationen, men det är ju
jättekonstigt för vi har ju kriterier för att vi ska bedöma lika…

Vidare beskrevs behovet av att fortsatt utveckla bedömningskriterier då de kan misstolkas. Särskilt diskussioner kring området aseptik lyftes fram som prioriterat för att uppnå samsyn. KTC-möten lyftes
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fram som ett forum där vi kan utveckla samsyn. Det beskrevs att vi borde avsätta tid för genomgång av
saker som sker på examinationer, ventilera samt diskutera vad som är rätt och fel.
... att liksom få prata om sådant som man funderat på är det här rätt eller fel och hur ska vi tänka då det här
händer ganska ofta, hur ska vi tänka (3)

En lärare uttryckte att det vore positivt för en ökad samsyn att säkerställa en homogen lärargrupp som
arbetar med examinationerna.
... så tror jag det är bra att vi är en homogen grupp (3) [I: Vad menar du med det] ja alltså att vi inte blir för
många, jag ser en risk med det, för då kommer det här igen att man gör (1) att det är lätt att man gör olika (2) så
att (2) när vi då är en grupp som håller på med examinationer att vi försöker bibehålla den gruppen (1) så långt
som möjligt för att vi behöver bli så lika som möjligt i tänket...
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Analys utifrån programteori
Vid analys av resultatet från innehållsanalys av fokusgruppsintervju och djupintervjuer framkom i djupintervjuerna en ny bidragande faktor till den programteorin som ej uppmärksammats tidigare. Dock
framkom inget nytt i fokusgruppen.

Ny bidragande faktor - Uppmärksamma fel i utförande
Lärares förmåga att uppmärksamma fel i studentens utförande beskrevs kunna påverka underlag till
bedömningen. Orsaker beskrevs som sänkt uppmärksamhet hos lärare och att vissa fel kan gå snabbt
vilket ställer höga krav på uppmärksamhet. En lärare uttryckte att hen efter flera examinationer kan
börja ifrågasätta om hen missat saker i bedömningar.
Initial programteori kompletterades med ny bidragande faktor Uppmärksamma fel i utförande (Figur
22).

Figur 22. Modifierad programteori. Ny faktor som uppkommit i intervjuer har visualiserats med rosa
färg.
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Diskussion
Resultatdiskussion
Rationalen för förbättringsarbetet har varit att en minskad variation i godkännandegrad mellan lärare
är ett uttryck för en ökad rättssäkerhet. I litteraturen lyfts särskilt muntliga examination (Herjevik,
2017) och färdighetsexamination (Adamson et al., 2012) fram som områden där det är särskilt viktigt
att uppnå hög validitet och reliabilitet. Den minskade variationen, kvalitativt och kvantitativt, över tid
tolkas som ett uttryck för en ökad reliabilitet vid färdighetsexaminationer och därigenom en ökad rättssäkerhet.
De kvalitativa uttryck för variation som undersökts genom intervjuer har synliggjort en ökad samsyn
mellan lärare vilket tolkas medfört en ökad rättssäkerhet. I linje med Nordin (2017) ses den ökade samsynen som ett uttryck för mer svårfångade effekter av förbättringsarbeten. Studien har därigenom bidragit med ytterligare kunskap kring samsyn mellan lärare som fenomen vid färdighetsexaminationer
vilket kan vara till värde för utveckling av högre utbildning och särskilt sjuksköterskeutbildningen. Övergången till kollegiala arbetssätt lyfts fram särskilt starkt och tolkas ha en stor påverkan på upplevelsen
av en förbättrad arbetsmiljö.
Både interbedömarreliabilitetstestet och variationsmätning mellan färdighetsområden synliggör kvarstående variation som indikerar ett behov av att undersöka orsaker för variation och identifiera möjligheter till ytterligare förbättring.
Införandet av färdighetsområden har gett en mer detaljerad bild av variationen i studenters kunskap,
examinationsresultat. Det ger nya möjligheter till feedback på undervisningens kvalitet och vilket kan
bidra till förbättringar med syfte att öka andelen godkända studenter. Att på detta sätt arbeta för att
synliggöra variation och att utifrån variation utforma och genomföra förbättringar går i linje med beskrivningen av kontinuerliga förbättringar av Batalden och Stoltz (1993). Variationen mellan färdighetsområden var störst i områdena Aseptik och Ren metod vilket kan förklaras av att det kvarstår tolkningsutrymme i bedömningskriterier. Det kan även förklaras med att vissa fel inom dessa områden är svåra
att uppmärksamma, såsom visat i reviderad programteori, eller att de uppmärksammas olika.
Att arbeta med interbedömarreliabilitetstest var nytt för KTC-gruppen och såvitt jag känt till även större
delarna av sjuksköterskeutbildningen. Det har visat sig vara en effektiv trigger för lärande och skapat
givande diskussioner under KTC-möten. Adamson et al. (2012) betonar hur bedömande lärare behöver
träning för att uppnå en hög reliabilitet vilket även återfanns i uttryck från lärare där den kollegiala
avstämningen kan beskrivas som en arena för kollegialt lärande.
Simulerade examinationer (inspelade eller live) kan vara en metod för träning och lärande, särskilt då
det varit uppskattat av lärare. Att även använda interbedömarreliabilitetstester omväxlande kan ge
bättre kunskap om variation inom systemet samt möjlighet till fördjupat lärande. Bergman et al. (2014)
menar att kontinuerliga förbättringar är nära förbundet med organisatorisk lärande. I linje med detta
resonemang kan simulerade examinationer och interbedömarreliabilitetstester framöver komma att användas som en utgångspunkt för kontinuerligt lärande och förbättringar. Konkret kan de användas för
att vidare optimera bedömningskriterier och stärka samsyn mellan lärare ytterligare.

Utvecklingen av programteorin
Att utveckla en programteori som stöd för en rättssäker färdighetsexamination med god arbetsmiljö har
varit ett led i förbättringsarbetet. Langley et al. (2009) menar att förbättringsarbete styrs av en prediktion för att en förändring ska leda till en förbättring. Med bättre kunskap om det egna systemet desto
bättre prediktion. Jämförelse mellan prediktion och resultat kan användas som utgångspunkt för lärande. De menar att en välanvänd prediktion kräver teori. Att på detta sätt använda teori för att understödja förbättringsarbeten och stimulera lärande är välbelagt i litteraturen (Bergman et al., 2014;
Davidoff, Dixon-Woods, Leviton & Michie, 2015; Funnel & Patricia, 2011; Reed et al., 2014). Teorier
understödjer iterativa tester (PDSA) och om resultat inte motsvarar prediktion (teori) bör vi använda
omständigheterna som stöd för revidering av vår teori (Batalden & Stoltz, 1993; Langley et al., 2009).
Resultat visar hur förbättringsarbete lett till vissa förbättringar men även tydligare bild av kvarstående
variation. För att undersöka kvarstående variation genomfördes fokusgruppsintervju och djupintervjuer. Ett syfte med att använda en abduktiv ansats var att kunna validera den initiala programteorin
med empiriska fynd i intervjuerna. Data från intervjuerna användes för att analysera initial programteorin och eventuella behov av revidering av denna, såsom genom en ny bidragande faktor till variation
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mellan lärare. Denna växelverkan mellan deduktiva aspekter av prediktion (planering och genomförande i PDSA) och induktiva aspekter av att jämföra teori mot utfall (studera och agera i PDSA) beskrivs
av Langley et al. (2009) som central i systematiskt förbättringsarbete.
Arbetet med programteori har varit särskilt viktigt i förbättringsarbetet då många mindre iterativa förändringscykler inte kunnat genomföras. Programteorin har varit ett hjälpmedel i att ordentligt undersöka underliggande teori bakom valet av förändring och kan ha bidragit till att endast mindre revideringar av arbetssätt krävdes i agerande-fasen i PDSA 2.
Ny bidragande faktor till programteori Uppmärksamma fel i utförande behöver framöver uppmärksammas i KTC-gruppen. Vad som krävs för att lärare ska uppnå samma förmåga att uppmärksamma fel
i utförande behöver diskuteras mellan lärare. Utifrån intervjuer framkommer även att delar av programteori inte helt kan anses uppnådda såsom faktorn tydliga och förankrade bedömningskriterier där lärare uttryckt att visst tolkningsutrymme kvarstår, exempelvis kring vilken grad av förmåga som krävs
för att ett särskilt kriterium ska anses uppfyllt.

Metoddiskussion
Lärare har uttryckt sig starkt positiva till införandet av det nya arbetssättet men resan har varit omgiven
av flera utmaningar. Initialt fanns stora utmaningar i att formulera mål som svarade upp mot idén om
SMARTa mål (Bergman & Klefsjö, 2012). Särskilt svårt var det att göra mål mätbara och rimliga då
arbetet med variation varit nytt och benchmarking mot andra lärosäten saknats. Processen med att utveckla målen har därför varit iterativ och i linje med det som Funnel och Patricia (2011) beskriver med
att det för mer komplexa utvärderingar och interventioner är utmanande och ibland kontraproduktivt
att i förväg formulera SMARTa mål. Med erfarenheten av förbättringsarbetet finns det nu data att utgå
från vilket kan underlätta framtagande av effektiva målsättningar framöver.
I förbättringsarbetet har hänsyn för lärares integritet värdesatts högt. Därför har fokus varit på systemet
och inte enskilda individer. Batalden och Stoltz (1993) framhåller att mätningar kan skapa misstänksamhet och rädsla då dessa historisk har använts för att bedöma människor snarare än för att värdera
processer. Att istället fokusera på systemet grundar sig bland annat på Batalden och Stoltz (1993) och
Juran (1986) som uttrycker att variation ska ses som inneboende i processer och som orsakas av flera
faktorer snarare än enskilda människor. Det har varit en balansgång i förbättringsarbetet att å ena sidan
söka så mycket kunskap som möjligt om variationen och att samtidigt värna om integriteten i presentationen av resultaten.
Styrdiagram och konceptet med naturlig variation kontra variation med urskiljbara orsaker beskrivs
som centralt inom förbättringsvetenskaplig litteratur (Batalden & Stoltz, 1993; Juran, 1986; Provost &
Murray, 2011). För förbättringsarbetet hade det varit värdefullt att använda styrdiagram i enlighet med
Provost och Murray (2011) men naturen för data möjliggjorde inte det. Istället har linjediagram använts.
Provost och Murray (2011) betonar värdet av flera tidpunkter i linjediagram (>10) för att kunna identifiera förbättring. Vid få punkter kan dock en gruppering av tidpunkter innan och efter förändring med
gemensamt medianvärde visualiseras för att ge tolkningsstöd då ”punkt till punkt” variation minimeras,
något som tillämpats i figur 14.
Slumpen gör att variation i godkännandegrad alltid kommer förekomma vid studentexaminationer till
skillnad från interbedömarreliabilitetstester. Dock gör det faktum att varje lärares godkännandegrad
utgjorts av flera studentexaminationer och att spridningsdiagram mellan antal examinationer och godkännandegrad inte uppvisat samband att jag anser att data kan användas för tolkning av variation. Att
variationen succesivt minskat sedan införande av nya arbetssätt ses som ett uttryck för förbättring i linje
med Juran (1986) och hans kvalitetsmodell, fas 3 (figur 4). Variationen inom de olika terminerna (VT
18, HT18 och VT19) kan även ses minska till vårtermin 2019 vilket kan vara ett uttryck för en stabilare
process enligt fas 2 i modellen.

Att arbeta utifrån en interaktiv och abduktiv ansats
Genom att arbeta interaktivt har lärare bidragit med deras expertkunskap om såväl kontexten som själva
färdighetsexaminationen till studien. Ellström (2007) betonar i sin modell för interaktiv forskning att
forskningen ska ge mervärde för såväl praktiken som för forskningen. Värdet för praktiken kan ses i
resultatet av förbättringsarbetet och i analys av samsyn mellan lärare från intervjuerna. Genom användande av abduktiv ansats har resultaten från intervjuerna också kunnat bidra till modellutvecklingen av
initial programteorin (Dubois & Gadde, 2002).
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Genom att arbeta utifrån valda teoretiska ansatser har jag sett flera nära samband som jag anser är
värdefulla för systematiskt förbättringsarbete. Dessa är:
•
•
•

Förbättringsvetenskapen rörelse mellan induktion och deduktion (Batalden & Stoltz, 1993;
Langley et al., 2009)
Abduktiv ansats till forskning med dess rörelse mellan den empiriska världen och modellvärlden (Dubois & Gadde, 2002)
Interaktiv forskning där rörelse sker mellan empiri och teori men där praktiker och forskare
bidrar med olika perspektiv, från olika utgångspunkter (Ellström, 2007)

Gemensamt syns rörelsen mellan teori och verklighet men utifrån olika perspektiv. Jag menar att uppmärksamhet på dessa nära samband kan underlätta samarbete mellan praktiker och forskare, vilket vore
positivt då samspelet mellan forskning och praktik har visat ge flera fördelar (Ellström, 2007).
Ellström (2007) lyfter fram att interaktiv forskning utan en explicit och tydlig orientering mot teoretisk utveckling riskerar att domineras av intressen från praktiken. I litteratur beskrivs att förändringsteorin bör utformas utifrån såväl förändringsledare som mikrosystemets deltagare och att denna bör
vara explicit för att skapa en gemensam bild av hur förändringen tros leda till en förbättring (Langley
et al., 2009; Nordin, Andersson-Gäre & Andersson, 2017). Utifrån detta valdes programteori som teoretisk ram för att synliggöra teoretiska grunder till förbättringsarbete och genom en abduktiv ansats
söktes att fördjupa och utveckla programteorin.
En brist i förbättringsarbetet kan ses vara att det är inom en begränsad del av sjuksköterskeutbildningen. Dubois och Gadde (2002) menar dock att det finns ett ökat värde i att inom fallstudier söka
fördjupad kunskap inom en kontext, såsom processen för klinisk träning, snarare än inom en större
kontext då det ger en rikare grund för teoretisk modellutveckling.

Implikationer
Tillsammans med lärare i KTC-gruppen har beslut tagits om att nästa steg i utvecklingen av klinisk träning är att utveckla undervisningen för att öka andelen godkända studenter vid färdighetsexaminationer. Nya kvalitetsmätningar utifrån färdighetsområden kan användas som feedback på undervisningens kvalitet i detta arbete. Trots stora framsteg finns viss kvarstående variation i bedömningen av färdighetsexaminationer som motiverar fortsatt systematiskt arbete för att ytterligare förbättra bedömningskriterier och samsyn mellan lärare.
Systematiskt förbättringsarbete som metod har i denna uppsats används framgångsrikt för att öka rättssäkerheten vid färdighetsexaminationer. Förhoppningsvis kan den inspirera andra lärosäten i arbetet
med att skapa tydlighet, kollegial samverkan och minskad variation i syfte att förbättra och säkra processerna i sina utbildningar.
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Slutsatser
Syftet med förbättringsarbete och studien i denna uppsats har varit att:
•

Utveckla färdighetsexaminationer genom att förbättra rättssäkerheten och arbetsmiljön.

•

Studera uttryck för samsyn mellan lärare samt analysera och utveckla initial programteori.

Förbättringsarbetet genomfördes i nära samarbete med studenter och lärare och innehöll ett antal interventioner som tydligt kopplades ihop i en programteori. Arbetet resulterade i minskad variation i
godkännandegrad mellan lärare och förbättrad arbetsmiljö för lärare. Den kvalitativa analysen av intervjuer med lärarna bekräftade hur gemsamma kriterier och kollegiala arbetssätt ökade samsynen mellan
lärarna vilket minskade variationen i bedömningen. Detta ledde till en minskning av upplevelsen av
stress och skapade en bättre arbetsmiljö. Den minskade variationen mellan lärare ses som ett uttryck
för en ökad rättssäkerhet vid färdighetsexaminationer.
Den interaktiva forskningsansatsen visar på värdet av att förena praktiskt förbättringsarbete med teoriutveckling genom utvecklingen av initial programteori för förbättringsarbetet. Programteori kan nu
ligga till grund för kommande förbättringsåtgärder i liknande sammanhang. Sammantaget ses arbetet
bidra till en utveckling av sjuksköterskeutbildningen och därigenom dess viktiga uppgift i att bidra till
en god och säker hälso- och sjukvård.
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Bilagor
Bilaga 1 – 6P-kartläggning
Kartläggning enligt modellen 6P baserat på 5P-modell av Nelson et al. (2007), med tillägg av Andersson
Gäre (muntlig presentation 2016-09-21). Genomförd i KTC-grupp, 13/2–2018.
Purpose (Syfte)
Klinisk träning på KTC syftar till att utveckla studenternas lärande av praktiska färdigheter och att säkerställa dessa färdigheter genom färdighetsexamination. KTC-gruppen syfte är att kvalitetssäkra och
utveckla de pedagogiska aktiviteterna på KTC.
Patients (studenter/målgrupper)
Den primära målgruppen för processen klinisk träning är studenten och hens lärande. Lärare lyfter att
bilden av studenten som lärarens blivande kollega ofta används. Sekundärt lyfts fram att KTC-gruppen
även finns till som en stödfunktion där lärare kan stötta varandra. Det slutgiltiga målet med processen
klinisk träning är bättre vård för patienter, även om detta förstås är svårt att mäta.
Professionals (personal)
I KTC-gruppen konstateras att samtliga är legitimerade sjuksköterskor och lärare med varierad erfarenhet. Majoriteten är kvinnor och de flesta är även involverade i andra pedagogiska uppgifter på högskolan. De flesta lärarna genomför såväl färdighetsträningar som examinationer. Deltagande vid KTC-möten är högt i gruppen och flera ägnar även tid utanför möten till förbättringsarbetet.
Processes (processer)
Arbete med pedagogiska aktiviteter på KTC uppfattas som administrativt trögt, med bristande arbetsmiljö och rättssäkerhet vid examinationer och innefattande ineffektiva arbetssätt. Det mest prioriterade
arbetet ansågs vara att förbättra färdighetsexaminationerna gällande rättssäkerhet och arbetsmiljö.
Patterns (mönster)
Lärare uttryckte att klinisk träning har varit undanskymt/nedvärderat mot övrig utbildning. Att klinisk
träning under lång tid skett på KTC SÖS kan ha bidragit med en geografisk skillnad. Denna bild kontrasteras delvis av studenterna som återkommande i enkät och vid träning på KTC uttrycker stor uppskattning och även har hög närvaro vid träning. I enkätundersökningar framkommer även att studenter
i stor omfattning skattar lärarinsatser högt vid såväl träning och som examination på KTC. Såsom visat
i inledningen finns stora variationer i andel godkända studenter per lärare, brister i arbetsmiljö för lärare samt brister i studentinformation.
Passion (drivkrafter)
Lärarna uttrycker att de motiveras av drivkraften i att vården ska bli bättre genom att studenterna förbereds inför yrket genom bland annat den kliniska träningen. De menar att kvalitetssäkring av såväl
pedagogiken som studenternas färdigheter och kunskap är viktiga och önskar kunna bidra till att den
kliniska träningen på institutionen på sikt ska värdesättas högt av såväl studenter som lärare.
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Bilaga 2 – Orsak-verkan-diagram

Figur 1. Orsak-verkan-diagram över orsaker till problemområdet.
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Bilaga 3 – PDSA
PDSA 1 – Temadag med simulerad färdighetsexamination
Nolans

Mål = Testa nya arbetssätt live och förbereda lärare inför testa med studenter.
Mätning = Diskussion under dag, interbedömmarreliabilitetstest.
Förändring = Test av nya arbetssätt i lärarlag.

Plan

Temadag 25/9 2018 planeras in för KTC-grupp under våren 2018.
Eftermiddagen designas för att innefatta två simulerade examinationer där KTC-samordnare agerar student och resterande lärare utför bedömning individuellt utifrån nya arbetssätt. Efter examinationer samlas respektive avidentifierade examinationsprotokoll in
från lärare för senare reliabilitetstest. Diskussion (40min) planeras i grupp utifrån struktur på protokoll med fokus på hur bedömningskriterier tolkats/tolkas utifrån vad som
skett under simulerad examination. Gruppen enas om eventuella justeringar i arbetssätt.
Diskussion spelas in med ljud för eventuell transkribering med syfte att finna mönster i
hur lärare tolkar bedömningskriterier.
Inför dagen samlas samtycke till datainsamling in från samtliga lärare via samtyckesblankett.
Förväntningar: Lärare har olika förväntningar inför simulerad examination. Vissa uttrycker tilltro till att vi i stort arbetar lika medan andra har motsatt uppfattning. Stor tilltro hos lärare till att upplägg är viktigt och kommer vara lärorikt.

Do

Simulerad examination sker enligt plan. Efter examination påbörjades diskussion men
under diskussion uppmärksammades att lärare ej fyllt i bedömningar på protokoll fullständigt med betyg innan diskussion påbörjades. Eftersom diskussion pågått cirka
30min beslutades att planerad reliabilitetsmätning inte kunde genomföras på protokoll.
Lärare uttryckte svårigheter med att sätta betyg då arbetssätt inte övats tillräckligt innan.
Behovet av diskussion var större än beräknat och tog drygt 2 timmar vilket innebar att
andra examinationen ströks från planering.

Study

Reliabilitetsmätning på protokoll kunde inte genomföras. Diskussion tydliggjorde svårigheter i vissa bedömningskriterier. Det blev tydligt i diskussion att tolkningar av kriterier
skiljde sig åt mellan lärare men även att det var lärorikt och viktigt att arbeta för samsyn
genom dialog. Diskussionen dokumenterades för att användas till att utveckla kriterier.
Trots att interbedömarreliabilitetstest inte kunnat genomföras ger diskussionen kvalitativa uttryck för att det behövs ett arbete för att utveckla en samsyn kring bedömning av
färdighetsexaminationer.

Act

Diskussion efter examination ledde till justeringar i bedömningskriterier och examinationsprotokoll samt viss justering av övriga planerade förändringar i arbetssätt.
Beslut att fortgå med planerat test med studenter, efter justeringar, även om det identifierats som önskvärt ifall mer tid funnits för liknande övningar och diskussioner innan. Ny
temadag med simulerad examination ska om möjligt planeras in till efter årsskiftet. Diskussion kring bedömningar planeras in löpande på KTC-möten under hösten 2018 för
att arbeta mot en samsyn mellan lärare.
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PDSA 2 – Pilotprojekt av förändring vid färdighetsexamination
Nolans

Mål = Uppnå specifika mål för förbättringsarbetet
Mätning = Specificeras under metod ovan (i masterarbete).
Förändring = Specificeras under metod ovan (i masterarbete).

Plan

Under färdighetsexaminationer 3/10 och 12/11 2018 samt 10/1 2019 planeras förändringar av examinationsprotokoll, bedömningskriterier, app för tidtagning, självrätande
examination och kollegiala arbetssätt. Utöver detta ges utökad studentinformation inför
examinationerna vid kursintroduktion samt som tillgänglig textinformation.
Respektive lärare kommer ansvara för att arbeta utifrån nya arbetssätt vid examination
och tid på KTC-möten kommer avsättas för att följa genomförande.
Se under metod kring kvalitetsmätningar.

Do

Under färdighetsexamination 12/11 uppstod bemanningsproblem vilket innebar att extra
examinationsdag den 20/11 behövdes. Det innebar att det var två lärare närvarande vardera dagen och därav påverkades den långa kollegiala avstämningen.
Studenter som gjorde färdighetsexamination 10/1 2019 hade vissa försvårande omständigheter som påverkade deras förberedelse. Se mer under resultat.

Study

Lärare uttryckte vid fokusgrupp 15/1 2019 sig mycket positiva till nya arbetssätt. Kvalitetsmätningar visar en minskning i variation mellan lärare vilket tolkas som ett uttryck
för ökad rättssäkerhet.

Act

Pilotprojekt tolkas av förbättringsledare och KTC-gruppen som en framgång men det
finns ytterligare möjlighet till förbättring såsom framkommer i diskussionsdel.
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PDSA 3 – Test av interbedömarreliabilitet, videoinspelad simulerad examination
Nolans

Mål = Kartlägga nivå av interbedömarreliabilitet
Mätning = Test av interbedömarreliabilitet utifrån inlämnade examinationsprotokoll
Förändring = Bedömning utifrån nya bedömningskriterier och nytt examinationsprotokoll.

Plan

Mellan 13/12–2018 och 15/1–2018 kommer inspelade simulerade färdighetsexaminationer av KAD skickas till samtliga lärare som haft studentexaminationer i momentet.
Dessa ombeds se på videofilmer ensamma och utföra bedömning av student, enskilt,
såsom om det vore en riktig examination. Bedömningen ska dokumenteras på examinationsprotokoll som sedan fullt ifyllt lämnas in med lärarnamn till förbättringsledare. Bedömningarna ska vara utan diskussion med andra lärare.
Se under metod ovan kring hur data kommer analyseras.

Do

Fem av sex inbjudna lärare genomförde testet och protokoll lämnades till förbättringsledare för analys.

Study

Se ovan under resultat.

Act

Se ovan under diskussion.

52

PDSA 4 – Transparens mot studenter
Nolans

Mål = Att till kursstart den 28 januari 2019 ha examinationsprotokoll och bedömningskriterier tillgängliga för studenter.
Mätning = Följa andel godkända studenter över tid. Studenters uppfattning av dokumenten. (Inte del av detta examensarbete)
Förändring = Göra examinationsprotokoll och bedömningskriterier tillgängliga för studenter.

Plan

Efter sista färdighetsexamination i PDSA 2 den 10 januari 2019 planeras utvärdering av
förbättringsarbetet samt revidering av nya arbetssätt vid behov. Efter revideringar planeras att examinationsprotokoll och bedömningskriterier ska göras tillgängliga för studenter genom att dessa publiceras på lärplattformen.
En farhåga som KTC-gruppen uppmärksammat är att studenterna ska vara kritiska mot
att dokument är svåra att förstå samt att de ska identifiera fel i utformning av kriterier.

Do

Utvärdering av PDSA 2 visade behov av mindre revideringar. Efter dessa genomförts
gjordes examinationsprotokoll och bedömningskriterier tillgängliga för studenter på deras lärplattform. Information gick ut till nya studenter vid kursstart samt via meddelanden på lärplattformen.

Study

Vid kursintroduktion och färdighetsträningar har studenter uttryckt sig positiva till
transparens. Förbättringsledare har till 21 maj 2019 inte uppfattat några negativa uttryck
kring studenters tillgång till dokument.

Act

Dokument kommer fortsatt vara tillgängliga för studenterna för färdighetsexamination i
KAD samt övriga färdighetsexamination inom utbildningen. Diskussion i KTC-gruppen
kommer framöver involvera om transparens kan utökas till andra dokument för att ytterligare öka rättssäkerheten.
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Bilaga 4 – Examinationsprotokoll
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Bilaga 5 – Utklipp från bedömningskriterier

Aseptik
1:1 Använder rätt renlighetsgrad

Godkänt

1:2 Kontaminerar sterilt material

Underkänt

1:1 Krav på renlighetsgrad. Högre renlighetsgrad är tillåtet.
• Sterilt material = Kateter, pincett, bedövningsgel/glidmedel, uppdragningskanyl, spruta, vätska
för ballongfyllnad (engångsförpackning eller flergångsförpackning).
• Höggradigt rent material = Kompresser, koppling på slang till uppsamlingspåse
• Rent material = Rondskål, hygienunderlägg, handskar, förkläder
1:1 Krav på renlighetsgrad gäller den del av material som vidrör/införs i urinvägar samt det som vidrör
detta material, såsom pincett.
1:2 Kontaminerar eller uppenbart riskerar att kontaminera sterilt material utan att visa medvetenhet om
det innebär att student blir underkänd.

Ren metod
2:1 Använder steril pincett för införandet av kateter.

1p

2:2 Låter kateter vara kvar i inre skyddspåsen vid uppdukning av material.

1p

2:3 Skyddar kateter vid införande genom användning av inre skyddspåsen.

1p

2:4 Arbetsyta/ytor ska vara desinfekterade inför vårdmoment (handtag
och arbetsyta/ytor).

1p

2:5 Tvättar genitalier enligt vårdhandboken

1p
Maxpoäng

Godkänt = 4–5 poäng inklusive 1 poäng på 2:1 och 2:5
2:5 Student ska visa kunskap om att:
• Tvätt ska utföras från urinrörsmynning mot anus.
• Intimtvål/mildtvål + vatten eller natriumklorid ska användas
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5p

Bilaga 6 – Förändringsarbete i förhållande till klinisk träning.

Figur 1. Klinisk träning och de förändringar som genomförts.
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Bilaga 7 – Intervjuguide för fokusgrupp med KTC-grupp
Samtliga frågor berör hur du/ni som lärare upplever färdighetsexamination i KAD nu när vi infört nya
arbetssätt.
1.

Hur upplever ni att förändringarna har påverkat arbetsmiljön vid färdighetsexaminationer?

2. Hur upplever ni att förändringarna har påverkat interaktionen mellan lärare och student?
3. Hur upplever ni att förändringarna har påverkat tryggheten vid betygssättning?
4. Hur upplever ni att förändringarna har påverkat samsynen mellan lärare i bedömningar av
studentens färdighet?
5.

Är det någon särskild förändring som har haft större påverkan än någon annan?

6. Är det någon förändring som ej varit positiv?
7.
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Hur uppfattar ni att förändringarna har mottagits av studenterna?

Bilaga 8 – Intervjuguide för djupintervju med enskilda lärare
Du deltog tidigare i interbedömarreliabilitetstestet som utfördes mellan december och januari där fem
lärare deltagit och enskilt bedömt 3 simulerade videoinspelade färdighetsexaminationer av KAD.
1.

Visa resultat av interbedömarreliabilitetstest och förklara hur tabeller är utformade.
2. Hur skulle tolka resultatet?
o Kan du utveckla hur du tänker?
o Har du några konkreta exempel på det?
3. Hur tror du det kommer sig att vi fått det resultat som vi fått?
o Kan du utveckla hur du tänker?
o Har du några konkreta exempel på det?
Interbedömarreliabilitetstestet är utformat utifrån simulerade examinationer. Om vi tittar på de examinationer som skett under hösten 2018 utifrån nya arbetssätt syns följande:
4. Visa resultat av studentexaminationer och förklara hur diagram är utformade.
5. Hur skulle tolka resultatet?
o Kan du utveckla hur du tänker?
o Har du några konkreta exempel på det?
6. Hur tror du det kommer sig att vi fått det resultat som vi fått?
o Kan du utveckla hur du tänker?
o Har du några konkreta exempel på det?
o Hur ser du på att variation i aseptik är större än andra färdighetsområden?
7. Hur skulle du beskriva att den korta kollegiala avstämningen används?
8. Hur skulle du beskriva att den långa kollegiala avstämningen används?
9. Vad ser du som nästa steg i vårt arbete med att arbeta mot en hög rättssäkerhet vid färdighetsexamination?

Se nästa 2 sidor för att se underlag som användes vid intervju.
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Bilaga 9 – Exempel från innehållsanalys av fokusgrupp
Kondenserad meningsbärande enhet

Kod

Underliggande tema

Tema

Förändringar har inneburit
att arbetsmiljö blivit bättre,
tryggare, roligt
Känner sig inte så ensam då
man är fler

Bättre, tryggare, roligare arbetsmiljö

Förbättrad arbetsmiljö

Förbättrad arbetsmiljö genom
förändrade arbetssätt

Mindre stress trotts fler saker att hinna med är det
mindre stressig arbetsmiljö
Känner mig sällan stressad
något jag gjorde mer förut
vilket är en stor förändring.
Både kompisavstämningen
och den kollegiala avstämningen uppskattar jag väldigt
mycket
Kollegiala arbetssätt har haft
störst positiv påverkan

Mindre stress i mindre stressig arbetsmiljö

Även om det är ett solklart
fall är det skönt med bekräftelse
Jätteskönt att diskutera med
någon vid frågetecken eller
då det är på gränsen
Märkte att det var tryggt att
kunna fråga någon

Skönt med bekräftelse

Fortfarande lite problem
med vart punkten ska under
på protokollet, Under de här
10 minuterna [kollegial avstämning] kan vi komma tillbaka, juste det skulle vara
här, Skriver där och pilar
ibland
Jag kan säga till studenten
att för att uppnå en rättssäker bedömning kommer kollegial avstämning genomföras innan betyg ges.
För att det ska bli mer rättssäkert kommer jag ha en
kollegial avstämning, då blir
det såhär aa (tolkas härma
positiv student)
Tydligare för studenterna
också och säkrare när vi
stämmer av
Inte lika stort utrymme [för
studenter] att reagera negativt, för det är tydligt med kriterier och avstämning

Svårt att veta vart på protokoll olika punkter ska vara,
kollegial avstämning kan
hjälpa
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Känner sig inte ensam
Minskad stress

Sällan stressad längre
Kompisavstämningen och
den kollegiala avstämningen
uppskattas

Kollegiala arbetssätt generellt uppskattat

Störst positiv påverkan av
kollegiala arbetssätt
Kollegiala arbetssätt
ökar trygghet hos lärare

Skönt att diskutera vid frågetecken
Ökad trygghet

Information kan ges till student om att kollegial avstämning genomförs för att säkra
rättssäker bedömning innan
betyg ges.
För mer rättssäkerhet genomförs kollegial avstämning

Kollegiala arbetssätt påverkar rättssäkerhet och
studentinteraktion

Tydligare för studenterna
och säkrare med avstämning

Ökad tydlighet för studenter och säkrare med
kollegiala arbetssätt

studenter mindre utrymme
att reagera negativt pga tydliga kriterier och avstämning

Förbättrad färdighetsexamination genom kollegiala arbetssätt

Bilaga 10 – Exempel från innehållsanalys av djupintervjuer
Varje färg motsvarar en lärare och i detta utklipp från innehållsanalysen syns ett tema och ett av dess
underliggande teman samt dess meningsbärande enheter. Beskriver övergång från manifest innehåll i
meningsbärande enheter och koder till latent innehåll i teman.
Kondenserad meningsbärande enhet

Kod

Folk utifrån tror man bara bockar av saker men
man förstår inte hur svårt och komplicerat det
är att göra bedömningarna

Folk utifrån förstår inte komplexiteten i bedömningar

På eftermiddagen efter åtta examinationer börjar man ifrågasätta sig själv, har man missat
saker, är inte hundra alla gånger men kriterier
underlättar

Kriterier hjälper men ibland
ifrågasätter man sig själv

Plastfllikarna kan komma åt kateter eller pincett
kontamineras, det kan gå snabbt

Kan gå snabbt när student
gör fel

Vid aseptiken där vi är ganska oense kanske
tre sett kontamination av kateter medan två inte
såg då det kan hända snabbt

Kontamination av kateter kan
ske snabbt och missas av lärare

Borde inte vara oklarheter i hantering av kateterballong

Borde inte vara några oklarheter

Tänker att vi bedömer ganska lika eftersom vi
stämmer av. Tydligen tittar vi på olika saker

Tycker vi bedömer lika men
tydligen tittar vi på olika saker

Förvånad över stor skillnad eftersom vi brukar
vara överens när vi stämmer av

Förvånad då vi brukar vara
överens

Om studenten gjort allt felfritt utom det här
enda felet, så tänker man utifrån kriterierna å
nej måste jag underkänna studenten

Känns jobbigt att underkänna
om allt är felfritt förutom ett
enda fel

Bedömer vi vara såhär hårt, borde vi verkligen
det

Borde vi vara så hårda

Vill inte tro att man vill vara snäll och godkänner av rädsla för konflikt eller att göra dem
ledsna

Vill inte tro godkännande görs
av rädsla för konflikt eller att
såra

eller så är det bara olika, en del avgör slumpen

Slumpen avgör en del

Vissa dagar underkänner man nästan alla och
ibland inte alla lika många, beror dels på vilka
studenter man träffar

Hur många man underkänner
beror dels på vilka studenter
man träffar

Om du fick alla studenter som inte kan aseptik
och jag alla som kan, då blir spridningen stor

Spridningen kan bli stor om
slumpen gör fördelningen
ojämn

Väldigt stor skillnad på grupper, hur de tränat,
hur många som underkänns, ibland jätteduktiga, varierar från dag till dag

Stor skillnad mellan studenter

Slumpen har sin del i det, en del dagar blir
jättemånga underkända och vissa dagar inte en
enda.

Slumpen förklarar delvis varför antal underkända varierar
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Underliggande
tema
Utmaningar i bedömning av färdighetsexaminationer

Påfrestande att underkänna student

Slumpen påverkar
variation

Tema
Komplexitet i
bedömning av
färdighetsexaminationer

