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Sammanfattning 

Bakgrund. Att få en allvarlig bristning i samband med förlossning kan ge kvinnor smärta, lidande, 
och låg livskvalitet under lång tid.  
Syfte. Syftet med förbättringsarbetet har varit att förbättra eftervården genom att införa strukturerad 
uppföljning, öka kvalitén i bedömning och diagnostik, förbättra informationen till patienten och 
utveckla former för patientdelaktighet i förbättringsarbetet.  
Syftet med studien har varit att ur ett verksamhetsperspektiv beskriva erfarenheterna av 
patientdelaktigheten i förbättringsarbetet.  
Metod. Förbättringsarbetet har designats med hjälp av Förbättringstrappan och utgått från ett 
patientprocessorienterat perspektiv.  
Metod för studien var kvalitativ i form av en fallstudie. 
Resultat. Genom förbättringsarbetet följs kvinnorna upp via bristningsregistret, uppföljningsbesök 
med 3D- ultraljud görs på en specialinrättad mottagning. Vidare får kvinnorna individuell 
fysioterapeutinformation innan hemgång, en vårdkedja har införts och former för patientdelaktighet 
har utformats och använts. Dessa är frågeformulär, intervjuer, workshops och patientföreträdare i 
förbättringsnätverket.  
Resultatet från studien visar att formerna för patientdelaktighet ger skilda förutsättningar för 
delaktigheten. Resultatet visar på betydelsen av organisatoriska förutsättningar, värdet av 
patientdelaktighet, utmaningar vid införande och vilket reellt inflytande som patientdelaktigheten haft 
under processen och för resultaten av förbättringsarbetet.  
Slutsatser. Patientdelaktighet skapar värde i flera dimensioner. Patientdelaktighet behöver designas, 
anpassas till kontexten och förbättringsarbetets mål och dess syfte behöver vara tydligt uttryckt.  
 
 
 

Nyckelord: patientinvolvering, patientdelaktighet, kvalitetsförbättring, förbättringsvetenskap, 
bristning 
 
 



 

 

 

Summary 

Background. Perineal tears during childbirth can lead to after-delivery complications that leads to 
great suffering and low quality of life for a long time. 
Purpose. The purpose has been to improve after-delivery care by systematic follow-up, increasing the 
quality of diagnostics and management of these women, improving the information for the patient and 
developing new ways of improving including patients in the improvement work.  
The purpose of the study has been to study the effect of patient participation in the improvement work.  
Method. "The improvement ramp" and patient process-oriented perspective has been used to design 
the improvement work.  
The method of the study was qualitative in the form of a case study.   
Results. Follow-up using 3D-ultrasound is introduced. A care chain has been introduced and ways of 
patient participation have been designed and used. These are questionnaires, interviews, workshops 
and patient representatives in the improvement network.  
The results of the study show that the ways of patient participation provide different conditions for 
participation. The result shows the importance of organizational conditions, the value of patient 
participation, challenges in the introduction and the real influence that patient participation has had 
during the process and on the results of the improvement work.  
Conclusions. Patient-participation in QI creates values in several dimensions. Patient-participation 
needs to be carefully designed in compliance with context, goals and purpose. 
 

 
Keywords: healthcare improvement, quality improvement, patient-involvement, co-production, 
perineal tear 

 



 

 

Ordlista 

Bristning – klassificeras i fyra olika grader, grad 1-4.  
Grad 1 - ytliga bristningar i slidans och underlivets hud 
Grad 2 - djupare bristning av mellangården (perinealruptur) respektive slidväggen (vaginalruptur), 
innefattar förutom huden också muskler, muskelfästen och fascia  
Grad 3 - yttre och ibland också den inre ändtarmsmuskeln är skadad (sfinkterruptur) 
Grad 4 - både ändtarms-musklerna och väggen i ändtarmskanalen är skadade 
 

CMS – kliniska mikrosystem.  
 
Kontext – sammanhang, omgivning  
 
PDSA – Plan- Do- Study – Act. Förbättringsverktyg för att testa förbättringsåtgärder på ett 
systematiskt sätt.  
 
Patientprocess – alla de aktiviteter som så långt som möjligt tillgodoser patientens behov när hon söker 
kontakt med hälso- och sjukvården. Omfattar samtliga aktiviteter från vårdsökande till 
utredning/diagnostik, till åtgärd/behandling. Ofta synonymt med vårdkedja. 
 
Perinealskydd – innebär att barnmorskan eller läkaren med sina händer försöker åstadkomma ett 
långsamt framfödande av barnets huvud och axlar så att kvinnans vävnader hinner töja sig och risken 
för bristning minimeras. 
 
Postpartum – efter förlossning 
 
Process – se patientprocess respektive vårdprocess 
 
Processorientering – verksamheten betraktas både utifrån organisatoriska funktioner och utifrån de 
processer som löper genom funktionerna i organisationen 
 
SDSA – Standardize- Do- Study – Act. När tillräcklig erfarenhet av en förbättring testats med PDSA 
och avsedda mål uppnåtts övergår testandet i en standard för det löpande arbetet  
 
Servicedesign – se tjänstedesign 
 
Sfinkterruptur – se bristningar 
 
Tjänstedesign – används synonymt med servicedesign. Specifik metodik för att planera och organisera 
komponenter kring en tjänst för att förhöja kundens/patientens upplevelse av tjänsten. 
 
Vårdkedja – alla de insatser som riktas mot en patient under ett vårdförlopp 
 
Vårdprocess – den del av en vårdkedja som pågår inom en organisatorisk enhet. I denna rapport VO 
Kvinnosjukvård SUS 
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1. Introduktion 

”Jag kan inte med ord beskriva den smärta och känslomässiga berg- och dalbana som jag tvingats 
gå igenom de senaste fyra åren. Det är min största önskan att ingen annan ska behöva utsättas för 
det här som jag gått och fortfarande går igenom. Det är ett helvete rent ut sagt och ingen som inte 
själv upplevt något liknande kan förstå hur det är. Så många kvinnor som har liknande problem 
lider i det tysta och tycker att det är ”genant” och ”tabu” att prata om den här typen av skador. 
Frågan behöver prioriteras och det är på tiden att vi ryter ifrån! Alla kvinnor har rätt till en trygg 
förlossning med bra eftervård! Jag blir än idag lite nedstämd över bristen på information jag fick 
om min skada och kanske hade jag fått hjälp fortare om jag hade förstått att det var sfinkterrupturen 
som djävlades. Då hade jag slagit näven i bordet och krävt hjälp på ett annat sätt än vad jag gjorde.” 
(ur Hannas berättelse, Födelsevrålet) 

 
Föreliggande uppsats är skriven inom ämnesområdet förbättringsvetenskap, improvement science. 
Improvement science vilar på två ben, det ena benet är systematiskt förbättringsarbete och det andra 
benet är att studera detsamma. Uppsatsen beskriver det arbete som gjorts inom VO Kvinnosjukvård 
på SUS i Lund och Malmö för att förbättra eftervården för kvinnor som fått en grad 3-4 bristning vid 
förlossning. Studien av förbättringsarbetet är en fallstudie kring patientdelaktighet, utifrån 
förbättringsarbetets intention att inte enbart utveckla eftervården för patienterna utan också 
tillsammans med patienterna.  

2. Inledning 

Detta avsnitt beskriver kunskapsläge och forskning inom bristningar i samband med förlossning som är 
utgångspunkt för förbättringsarbetet. Det beskriver också kunskapsläget inom förbättringsvetenskap 
som är ämnesområdet för mastersuppsatsen och för patientdelaktighet i förbättringsarbete som är det 
fenomen som är föremål för studien av förbättringsarbetet.  

2.1 Bristningar i samband med förlossning 
De flesta kvinnor får någon bristning i samband med förlossning. En bristning innebär att hud, 
muskulatur och/eller bindväv i vagina, mellangård eller ändtarm skadas. Beroende på skadans 
omfattning så graderas bristningar på en skala 1-4 (se ordlista). Bristning grad 1 innebär en mindre 
skada som vanligen inte kräver åtgärd och läker utan komplikationer, grad 2 kräver åtgärd i form av att 
bristningen sys vilket vanligen görs av barnmorska på förlossningen. Grad 3-4 innebär allvarliga skador 
som måste sys på operationsavdelning av läkare (Bäckenbottenutbildning, u.å.) 
 
Bristningar orsakar lidande för kvinnan och kan ge komplikationer i efterförloppet. Bland de 
komplikationer som rapporterats av en grad 3-4 bristning finns urin- och analinkontinens (LaCross, 
Groff, & Smaldone, 2015), smärta (Andrews, Thakar, Sultan, & Jones, 2008), svårt att tömma tarmen, 
framfall och sexuell dysfunktion (Samarasekera, Behkit, Wright, Lowdnes, Stanley, Preston, & 
Speakman, 2008) samt påverkan på det dagliga livet och sämre livskvalitet (Uustal Fornell, 2004).  
 
Andelen kvinnor som fått en allvarligare bristning, grad 3-4, i samband med förlossning har minskat 
över tid, såväl nationellt som lokalt. På SUS i Lund och Malmö har andelen kvinnor med grad 3-4 
bristning minskat från 4.2 % år 2014 till 2.6 % år 2018, se bilaga 1. Minskningen kan förklaras av stort 
fokus och aktivt förbättringsarbete med förebyggande insatser (detta ligger utanför föreliggande uppsats 
avgränsning). Antalet kvinnor som under 2018 fick en grad 3-4 bristning på SUS var 188 stycken.  
 
Föreliggande förbättringsarbete har initierats inom ramarna för den nationella satsningen på förbättrad 
förlossningsvård och är en del av verksamhetsområde kvinnosjukvårds handlingsplan. 
Förbättringsarbetet har utgått från kvinnors uttryckta behov av förbättrad eftervård och på behovet av 
ökad kunskap och kompetens i verksamheten kring bristningar.  

2.1.1 Kvinnors upplevelse av att få en bristning 
Under senare år har bristningar uppmärksammats i den allmänna debatten. Kvinnor har framträtt i 
media och på social medier och berättat om sina upplevelser. Många berättelser vittnar om ett stort 
lidande för de kvinnor som drabbas av bristningar eller av komplikationer till följd av bristningar. 
Kvinnor beskriver att livskvaliteten påverkas negativt. De berättar om hur vården bagatelliserar deras 
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besvär, inte tar dem på allvar och hur svårt det är att ”hitta rätt” i vården och få den hjälp de är i behov 
av. Många lider i det tysta då man skäms för att tala öppet om sina besvär. (Aftonbladet, 2016; 
Födelsevrålet, u.å.; VågaVägraFörlossningsskador, u.å.). 
 
I maj 2018 publicerades en svensk kvalitetsregisterstudie av kvinnors upplevelse av sin situation två 
månader efter förlossningsskadan (grad 3-4 bristning). Studien visar att de kvinnor som haft ett 
problematiskt efterförlopp upplever omfattande smärta som resulterar i både fysiska och psykologiska 
begränsningar och krossade förväntningar på familjelivet. Studien drar slutsatserna att 
patientinformationen behöver förbättras avseende smärta, psykologiska och personliga aspekter, sexual 
funktion och kommande graviditet och förlossning. I studien dras också slutsatsen att det behövs tydliga 
organisatoriska strukturer och information för att guida vårdsökande kvinnor att hitta rätt i 
sjukvårdssystemet (Lindqvist, Persson, Nilsson, Uustal, & Lindberg, 2018). 

2.1.2 Eftervård efter förlossning 
Även om den svenska mödra- och förlossningsvården håller hög medicinsk kvalitet i internationella 
jämförelser, så finns det kvarstående utvecklingsområden (Regeringen, 2015). När det gäller skador i 
form av bristningar i bäckenbotten så har Sverige en relativt hög andel kvinnor som drabbas jämfört 
med andra länder. När det gäller omhändertagande och vård efter bristning finns det skillnader mellan 
olika sjukhus och landsting. Vidare saknas det nationella riktlinjer för tydlig diagnostik av bristningar, 
liksom för suturering, uppföljning och eftervård efter skador (Regeringen, 2015). När en kvinna inte får 
rätt vård i samband med förlossningen och för de skador som uppstått så ökar risken för att kvinnan får 
långvariga besvär på grund av komplikationer eller smärta (Regeringen, 2015). 
 
För att stärka vården för kvinnor före, under och efter graviditet har överenskommelse gjort mellan 
regeringen, SKL och regionerna om en nationell satsning (Regeringen, 2015, 2017, 2018; 
Socialdepartementet, 2017). Nationella kartläggningar inom ramarna för satsningen har visat att 
eftervården behöver stärkas. Efter förlossningen behövs uppföljning, det behövs stöd och hjälp, och det 
kan också finnas behov av medicinska vårdinsatser. Vårdkedjan för patienten har visat sig vara otydlig 
och varierande, samtidigt som samordningen mellan olika vårdaktörer är svag (SKL, 2018).  

2.1.3 Evidens kring diagnostik och behandling av förlossningsskador 
Inom området förlossningsskador finns stora kunskapsluckor och det saknas evidens inom prevention, 
diagnostik och behandling (SBU, 2016b, 2018a). Utvärdering visar att gällande diagnostik så kan dolda 
bristningar i ändtarmens ringmuskel upptäckas om vårdpersonalen gör en undersökning med ultraljud 
direkt efter förlossning (SBU, 2016a). Med de uttalade kunskapsluckorna påtalar SBU behovet av 
forskning och systematiska översikter kring bristningar. SBU har i samarbete mellan forskare, 
vårdpersonal och patienter tagit fram en rapport kring prioritering av forskning inom området 
bristningar (SBU, 2018a).  
 
Som ett led i att öka kunskapen om bristningar inrättades 2014 Bristningsregistret. Registret är en del i 
kvalitetsregistret GynOp. Syftet med registret är bland annat att fånga upp kvinnor som har besvär efter 
förlossningsbristningar och ge klinikerna möjlighet till uppföljning av sina medicinska resultat (GynOp, 
u.å.). 

2.2 Förbättringsvetenskap 
Hälso- och sjukvården behöver inte bara förbättra den medicinska vården och omvårdnaden på basen 
av evidens och forskning, det behövs också ett systematiskt sätt att förbättra ”the delivery of care to 
patients” utifrån forskning och evidens (Bergman, Hellström, Lifvergren, & Gustavsson, 2014). 
Improvement science som vetenskapsgren har växt fram ur behovet av ett ramverk för forskning kring 
förbättringar i hälso- och sjukvården. Det primära målet för improvement science är att studera vilka 
förbättringsstrategier som fungerar i strävan mot en patientsäker och effektiv vård (Bergman, 
Hellström, Lifvergren, & Gustavsson, 2014). 

2.2.1 Förbättringskunskap 
För att säkerställa god kvalitet i vården behövs både professionell kunskap och förbättringskunskap. 
Ökat värde för patienterna ligger i att förbättring av diagnos, behandling och omvårdnad kombineras 
med förbättring av processer och system i hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2006), se Figur 1.  

https://www.sbu.se/sv/publikationer/vad-vet-vi-egentligen-om-vardens-metoder-vid-forlossningar/
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Det finns flera kunskapsdomäner inom 
förbättringskunskap, dessa är:  

 vården som process och som system 

 variation och mätning 

 kundfokusering 

 förmåga att planera, leda och följa 
förändringar i vården 

 samarbete 

 vården och dess ansvar i en social kontext 

 utveckla ny, lokalt användbar kunskap 

 professionell kunskap 
(Batalden, Berwick, Bisognano, Splaine, Baker, & 
Headrick, 1998). 
 
Förbättringskunskap kan definieras som de 
fortlöpande och gemensamma ansträngningarna av 
de involverade (personal, patienter, närstående och 
andra) för att förbättra vården. Att förbättra 
innebär att sträva efter bättre effekt för patienter, 
bättre hälsa, bättre system och processer, bättre 
vård och ökat lärande för personal och högre 
kompetens (Batalden & Davidoff, 2007).  

2.2.2 Kontext, system och processer 
I arbetet för att åstadkomma förbättringar är det nödvändigt att ha kunskap om kontexten där 
förbättringsarbetet sker. I kunskapen om kontexten ingår att förstå hur de olika mindre beståndsdelarna 
i vårdsystemet hänger ihop och påverkar/påverkas av varandra i ett större system (Likosky, 2014).  
 
System kan illustreras i olika nivåer, från mikro- till meso- och 
makrosystem, se Figur 2. Clinical MicroSystems (CMS) 
approach, ett ramverk inom förbättringskunskap i hälso- och 
sjukvården, bidrar till förståelse för ett systems helhet och delar 
i de olika systemnivåerna (Nelson et al., 2002) Fokus i CMS är 
de kliniska mikrosystemen i vården. Dessa definieras som de 
minsta värdeskapande enheterna, där vårdmötet mellan 
patient, närstående och vårdgivare sker (Nelson, Huber, Mohr, 
Godfrey, Headrick, & Watson, 2002).  
 
Vården kan organiseras såväl i funktioner som i processer 
(Nilsson, 2008). Vårdens organisering i processer kan ta sig två 
olika uttryck, i processorientering där vården är uppbyggd i 
processer och i patientprocessorientering där vården är 
uppbyggd utifrån patientens process. Med patientprocessorientering fokuseras värdet för patient 
framför ett internt organisatoriskt perspektiv (Nilsson, 2008).  Andra uttryck för betydelsen av att värde 
skapas för patienten under hens resa väg genom systemet finns i value based care, care delivery value 
chain (Porter & Teisberg, 2005) och värdebaserad vård (SBU, 2018b). 

2.3 Patientdelaktighet 

2.3.1 Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården  
Traditionellt har vårdgivare använt sina kunskaper och resurser på det sätt som man antagit är bäst för 
patienterna. Patienterna har tilldelats en passiv roll som objekt och mottagare av vård. Vårdens 
professioner har ägt mandatet att utifrån sin kunskap och sina erfarenheter driva utvecklingen av 
vården. Detta är ett synsätt som är under förändring. Patienternas position går i riktning från att inte ha 
varit involverade till att bli lyssnade på och bemötta på ett jämbördigt sätt av vårdgivarna (Bate & 
Robert, 2006). Med det förändrade synsättet har patientdelaktighet fått en central betydelse inom hälso- 
och sjukvårdsorganisationer, både internationellt och nationellt. 
 
Det finns ett flertal begrepp och definitioner som används när man pratar om patienters delaktighet i 
hälso- och sjukvården. Bland dessa finns patientinvolvering, patientsamverkan, patientdelaktighet, 
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patientcentrerad vård, personcentrerad vård, co-production, co-creation och co-design. Gemensamt för 
begreppen är att de uttrycker en strävan hos hälso- och sjukvården att gå från att göra saker till eller för 
patienter till att göra saker med patienter (Lind, 2017). 
 
De olika begreppen inrymmer en spännvidd mellan att patienten är delaktig i sin egen vård till att 
patienter är delaktiga i kvalitetsförbättringar i den kliniska praktiken eller i beslut och policy kring hälso- 
och sjukvården. Spännvidden kan uttryckas i att patientinvolveringen sker på skilda nivåer: på 
individuell nivå, på gruppnivå, på förvaltnings- och ledningsnivå respektive på samhällsnivå 
(Gustavsson, 2014).   
 
En tidig modell för publik involvering är ”ladder of participation” (Arnstein, 1969). Stegen beskriver 
olika nivåer av involvering; från manipulation, till information, konsultation, vidare till partnerskap 
med delad makt och överst på stegen medborgarkontroll. Modellen har kritiserats för att den bygger på 
frågan om fördelning av makt, medan delaktighet kan ses ur flera andra perspektiv (Tritter & McCallum, 
2006).  
 
Nivåer av delaktighet kan beskrivas i 
konsultation, kollaboration och 
serviceanvändarledd (Hanley et al., 2004). 
Konsultation kan beskrivas som att ta in 
patienternas synpunkter som underlag för 
handling, kollaboration om att ha ett aktivt 
partnerskap med patienterna och nivån 
service-användarledd med att patienterna har 
mandat över utvecklingen.  Exempel på hur 
delaktighet konkret kan skapas på de olika 
nivåerna illustreras i Figur 3 (Fereday & Rezel, 
2017).  
 
Involvering kan ses i olika typer beroende på 
graden av involvering. Den lägsta graden av 
involvering är icke-involvering, därnäst finns 
symbolisk involvering och den högsta graden 
är reell involvering (Fereday & Rezel, 2017) 
 
Fortsättningsvis i uppsatsen kommer 
begreppet patientdelaktighet att användas. 
Uppsatsen avgränsas till att omfatta patientdelaktighet i förbättringsarbete och till att handla om 
patientdelaktighet på gruppnivå.  

2.3.2 Ramverk, metodik och verktyg kring patientdelaktighet 
Förbättringskunskap har historiskt starka rötter i 
industrin med dess produktionslogik. 
Utvecklingen har gått mot att se hälso- och 
sjukvården som service. Med utvecklingen så har 
förbättringskunskap och patientdelaktighet fått en 
stark koppling till design (Nelson, Batalden, 
Godfrey, & Lazar 2011).  
 
Bland framträdande ramverk för 
patientdelaktighet i förbättringsarbete finns co-
creation, co-production och co-design. Det saknas 
konsensus om definitionerna av dessa begrepp, 
olika forskare använder begreppen på skilda sätt 
(Gustavsson, 2014). 
 
Co-production karaktäriseras av en relation där 
professionella och medborgare delar makten att 
planera och leverera servicen, och där båda 
parternas bidrag är lika viktiga för att förbättra 
kvaliteten (Batalden, Batalden, Margolis, 

 
   Nivå Beskrivning Exempel 

Consultation Fråga efter 
synpunkter och 
använda dessa för 
att fatta 
informerade beslut 

Frågeformulär, 
Enkäter, 
Fokusgrupper, 
Feedback från 
patienter 

Collaboration Aktivt 
fortskridande 
partnerskap med 
patienter 

Patienter 
medverkar i att 
utforma metodik, 
datainsamling och 
införande av 
förbättringar 

Patient ledd Fokus på makt och 
beslutsfattande 
ligger hos 
patienter 

Patientledda 
projekt som 
inkluderar 
området och 
metoden 

Figur 3. Nivåer av patientinvolvering. Källa: 
Fereday & Rezel 2017 
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Armstrong, Opipari-Arrigan, & Hartung, 2016). Med utgångspunkt från hälso- och sjukvård som service 
har Batalden et al (2016) presenterat en konceptuell modell för co-production se Figur 4 (Batalden et 
al., 2016).  
 
Det finns en mångfald tillvägagångssätt för att arbeta med patientdelaktighet i förbättringsarbete. Ett 
axplock av dessa är frågeformulär, intervjuer, fokusgrupper, patientresor, patienter i förbättringsgrupp, 
narrativa berättelser, PROM och PREM med flera (QRC, u.å. ; Ziebland, Coulter, Calabrese, & Locock, 
2013). 
 
Olika verktyg och metoder ger olika ingångar till patientdelaktighet och har olika fördelar och nackdelar. 
Ofta är det en fördel att använda en kombination av flera olika metoder för att fånga patienters 
erfarenheter och upplevelser (Ziebland et al., 2013).  
Vilka verktyg man använder och hur man går tillväga för att göra patienter delaktiga behöver följsamt 
anpassas till syfte och förutsättningar för patientdelaktigheten. (Ziebland et al., 2013). Vidare måste 
patienternas delaktighet relaterat till beslutsprocessen uppmärksammas (Rise, Solbjør, & Steinsbekk, 
2014). 
 
I uppsatsen kommer begreppen form och tillvägagångssätt att användas synonymt och omväxlande med 
varandra, i dessa ligger metodik och verktyg inbäddade. Det har inte varit relevant att definiera 
begreppen eller vilka likheter och skillnader som finns mellan olika begrepp. 

2.3.3 Värdet av patientinvolvering i förbättringsarbete 
Det finns ett flertal fallstudier som beskriver värdet av patientdelaktighet i förbättringsarbete 
(Armstrong, Herbert, Aveling, Dixon‐Woods, & Martin, 2013; Boaz et al., 2016; Gustavsson, 2016; Rise, 
Solbjør, & Steinsbekk, 2014). 
 
Patientdelaktighet i förbättringsarbete kan spela en betydelsefull roll för att uppnå förbättringar 
(Armstrong et al., 2013; Bate, Mendel, & Robert, 2007; Boaz et al., 2016). Patientdelaktighet skapar 
värde när patienters och professionellas upplevelser skiljer sig (Gustavsson, 2014). Genom att förmedla 
unika och subjektiva erfarenheter av vårdens kvalitet får professionella unika insikter och nya perspektiv 
(Fereday & Rezel, 2017; Lavoie-Tremblay et al., 2014). 
 
Patientdelaktighet bidrar till utvidgning av kvalitetsdimensioner (Gustavsson, 2016) och att ett bredare 
spektra av förbättringsområden kan identifieras (Gustavsson, 2014). Patientdelaktighet bidrar till att 
lyfta fram kvalitetsdimensioner ur ett patientperspektiv, genom vilket indikatorer som svarar an mot 
nödvändiga förbättringar av vården kan utvecklas (Fereday & Rezel, 2017). Patienter som deltar aktivt i 
co-design processer bidrar med innovativa idéer och lösningar (Boaz et al., 2016). Genom 
patientdelaktighet ökar förutsättningarna för att skapa en service som i högre grad är utformad utifrån 
patienternas behov (Fereday & Rezel, 2017). Patientdelaktighet kan också bidra till att överlappa gap 
mellan olika organisatoriska enheter (Fereday & Rezel, 2017; Gustavsson, 2016).  
 
Patientdelaktighet i förbättringsarbete kan bidra till förändringar i attityder eller beteenden (Boaz et al., 
2016). Patienternas aktiva delaktighet kan vara en katalysator för förändringar i attityder hos 
medarbetare, medarbetare motiveras till bredare organisatoriska förändringar men också till 
förändringar av rådande synsätt (Boaz et al., 2016).  
 
En svaghet när det gäller evidens för patientdelaktighet i förbättringsarbete har rapporterats vara dålig 
kvalitet i rapportering. Få studier definierar patientdelaktigheten, det saknas teoretisk underbyggnad 
och konceptualisering av patientdelaktighet. Vidare saknas det mått på utfallet av patientdelaktigheten 
och de kvalitativa fallbeskrivningarna innehåller för få detaljer (Mockford, Staniszewska, Griffiths, & 
Herron-Marx, 2011). 

2.3.4 Utmaningar med patientdelaktighet i förbättringsarbete 
Det finns utmaningar med patientdelaktighet. Patientdelaktighet kräver eftertänksamhet i planering 
och genomförande för att skapa värde och patientdelaktighet behöver finnas inbyggt i de organisatoriska 
strukturerna (Armstrong et al., 2013). 
 
En utmaning är vem som ska vara involverad. En fråga är om patienterna behöver särskilda kunskaper 
eller färdigheter för att medverka (Armstrong et al., 2013), en annan hur man ska adressera att varje 
patient är unik och att det finns olikheterna patienter emellan (Pittens et al., 2015). 
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Det kan vara en utmaning av få personer att vilja vara engagerade i förbättringsarbete (Fereday & Rezel, 
2017). Att engagera patienter och professionella som partners i co-design är tidskrävande (Bak, Moody, 
Wheeler, & Gilbert, 2018; Batalden et al., 2016), och det kan finnas hinder i form av resurser och 
finansiering (Bak et al., 2018). 
 
Definitionen av kvalitet i vården är en fråga som kan vara en utmaning. Traditionellt har de 
professionella definierat vad som är god kvalitet, med patientdelaktighet kommer patientens syn på 
kvalitet att utmana de professionellas syn (Gustavsson, Gremyr, & Kenne Sarenmalm, 2016).    
 
Ytterligare en utmaning är frågor om hur makt och ansvar fördelas (Batalden et al 2016). Kan och ska 
patienterna vara delaktiga på samma villkor som de professionella och därmed ha delat ansvar för 
resultatet från förbättringsarbetet (Batalden et al., 2016)?  
 

2.3.5 Förutsättningar för patientdelaktighet i förbättringsarbete 
För att få patientdelaktighet att fungera väl i praktiken krävs ett så tidigt engagemang av patienter som 
möjligt, effektiva kanaler för kommunikation, en icke-hierarkisk struktur i förbättringsarbetet och att 
patienterna har en tydligt definierad roll (Fereday & Rezel, 2017).  
 
För patienter behöver det bli tydligt hur det man bidrar med kommer att tas tillvara, vilka möjligheter 
man har att påverka och på vilka villkor man bjuds in att delta i förbättringsarbetet (Boaz et al., 2016; 
Fereday & Rezel, 2017) 
 
Hur patienterna blir involverade, har stor betydelse för förbättringsarbetet. Det behövs support och 
facilitering under processen för att stödja patienternas delaktighet (Boaz et al., 2016). Viktiga steg för 
att understödja patientdelaktighet är att verksamheten formulerar sitt syfte, rationale, med 
patientdelaktigheten, gör väl genomtänkta val av metod, definierar och tydliggör patienternas roll och 
att verksamheten har effektiva strategier för att få till stånd patientdelaktighet (Armstrong et al., 2013).  

3. Rationale 

I detta avsnitt beskrivs grundantagande, strategiska val och värdegrund för förbättringsarbetet och 
studien. Vidare görs en problembeskrivning baserat på verksamhetens gap-analys.  

3.1 De lokala problemen 
Med utgångspunkt från de rapporter och den forskning (se 2.1) som beskrivits kring förlossningsvården 
i Sverige och eftervård efter bristningar gjordes grundantagandet att det också inom VO kvinnosjukvård 
SUS fanns liknande brister.  
 
Verksamheten uppfattade att det fanns en tillfredsställande struktur och system för att ta om hand och 
följa upp de kvinnor som fått bristning. Trots detta gav kvinnor uttryck för att det fanns 
tillkortakommanden i denna vård och att de inte fick den vård de behövde. För att få en förståelse för 
vad som i systemet inte fungerade ur kvinnornas perspektiv behövde verksamheten titta på sig själv ur 
ett patientperspektiv, och inte enbart utifrån ett internt organisatoriskt perspektiv. Här gjordes ett 
strategiskt val att utgå från patienternas behov och resa genom vården, ett patientprocessperspektiv. 
Detta val resulterade i genomförande av processkartläggning utifrån ett patientperspektiv.  

3.2 Problembeskrivning 
Med utgångspunkt från patientprocesskartläggningen genomförde medarbetare och chefer i 
inledningen av förbättringsarbete en gapanalys.  
Gapanalysen, se bilaga 6, visade på:  

 brister i information till patienter 

 glapp i eftervården för patienter 

 att struktur för och genomförande av uppföljning varierade 

 att kunskap saknades i organisationen om bedömning, diagnostik och behandling  

 att aktiviteter i mikrosystemen genomfördes med bristande kvalitet eller i varierande 
omfattning 

 att det saknades kunskap om patienternas behov 
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 att det saknades kunskap och erfarenhet i verksamheten av att göra patienter delaktiga och 
samarbeta med patienter annat än i de direkta vårdsituationerna  
 

I gapanalysen framträdde att det fanns brister relaterat till skilda aktiviteter och områden i skilda 
mikrosystem. Det konstaterades att det fanns glapp mellan olika mikrosystem men också att det fanns 
vårdbehov som inte var täckta.  
 
Slutsatsen från gapanalysen var att för att förbättra eftervården efter bristning grad 3-4 räckte det inte 
att göra redan befintliga saker rätt eller mer av samma eftersom det i ett systemperspektiv saknades 
delar och/eller att delar inte hängde ihop i en helhet. Förbättringsarbetet behövde ta sig an att både göra 
saker rätt och göra rätt saker (Utvecklingscentrum, 2012). Detta innebar att förbättringsarbetet behövde 
adressera problem i aktiviteter i de kliniska mikrosystemen och adressera behov av förbättringar i 
patientprocessen. Förbättringsarbetet behövde i detta arbeta med både förbättring av befintlig vård men 
också med utveckling av vård, arbetssätt och processer som inte fanns.  
 
En annan slutsats från gapanalysen var att verksamheten definierade de brister som organisationen och 
dess medarbetare uppfattade genom egen erfarenhet, genom sådant som patienter berättat i vårdmöten, 
genom klagomål och genom rapporter och forskning. Det blev tydligt att verksamheten behövde 
kunskap om patienternas behov men också att patienternas delaktighet och inflytande behövde stärkas 
för att förbättringsarbetet skulle skapa värde för patienterna.  

3.3 Syfte med förbättringsarbetet och studien 
3.3.1 Syftet med förbättringsarbetet  
Global aim/Övergripande mål 
Det övergripande målet med förbättringsarbetet var att förbättra eftervården för de kvinnor som 
drabbats av en bristning grad 3-4, med fokus på patienternas behov. 

 
Specific aim/Specifika mål 

De specifika syftena med förbättringsarbetet var att:  

 strukturera och standardisera uppföljningen 

 förbättra bedömning och diagnostik 

 förbättra informationen till kvinnor 

 utveckla former för patientdelaktighet i förbättringsarbetet 

(se påverkansanalys, bilaga 5) 

3.3.2 Syfte med studien 
Syftet för studien är att ur ett verksamhetsperspektiv beskriva hur det praktiska arbetet med 
patientdelaktighet gestaltat sig och vilka erfarenheter som gjorts i verksamheten och av de 
(medarbetare, chefer, patientföreträdare) som ingått i förbättringsnätverket. 

Forskningsfrågor: 

 Vilka lärdomar har gjorts i arbetet med att göra patienter delaktiga i förbättringsarbetet? 

 Hur har de olika tillvägagångssätten uppfattats? 

 På vilka sätt har patientdelaktigheten skapat värde? 

 Hur har patienternas delaktighet påverkat process och resultat i förbättringsarbetet?  

4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs den kontext där förbättringsarbetet och studien genomförts. Därefter beskrivs 
förbättringsarbetet, den design och den metod som valdes och hur arbetet organiserades. Vidare 
beskrivs de interventioner och förbättringsåtgärder som inkluderats i uppsatsen. I slutet på avsnittet 
presenteras studien av förbättringsarbetet, syfte och forskningsfrågor samt design och metod. Sist 
presenteras de etiska överväganden som gjorts.  

4.1 Kontext för förbättringsarbetet och studien 
Förbättringsarbetet och studien har genomförts inom verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård på 
Skånes Universitetssjukhus (SUS). Verksamheten innefattar specialiteterna gynekologi och obstetrik 
och verksamheten bedrivs på två sites, Lund och Malmö.  
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Förbättringsarbetet initierades inom ramarna för den nationella handlingsplanen för förbättrad 
förlossningsvård (se 2.1.2) och har ingått som en del i verksamhetsområdets lokala handlingsplan kring 
bäckenbottenskador. Förbättringsarbetet har drivits på uppdrag av verksamhetschefen, och har haft 
sin plattform på mesonivå.  
 
Utgångsläget var att verksamheten hade riktlinjer och PM kring bristningar, det fanns etablerade 
arbetssätt kring utskrivning och det fanns struktur för uppföljning. Inom verksamheten finns 
Bäckenbottencentrum som bedriver högspecialiserad vård inom urogynekologi och 
bäckenbottenskador.  
  
Förbättringsarbetet har utgått från patientens process genom vården som löper genom flera 
mikrosystem. För beskrivning av avgränsningar, patientprocessen och de mikrosystem som var 
involverade se nedan under 4.2.1 Arbetsgång samt bilaga 3 och 4.  

4.2 Förbättringsarbetet - design och metod 
Förbättringsarbetet designades utifrån förbättringstrappan, The Dartmouth Microsystem 
Improvement Ramp (Nelson et al., 2011). Förbättringstrappan som ramverk möjliggör ett systematiskt 
angreppssätt till förbättring utifrån sex olika steg. Trappstegen startar med förståelse för system och 
processer, vidare till att identifiera vad som behöver förbättra, att sätta mål och hitta idéer till 
förbättringar och att testa idéer för förbättringar och mäta utfall av testerna (Nelson et al., 2011). 

4.2.1 Arbetsgång i förbättringsarbetet 
The improvement ramp i sin helhet med de olika stegen i det aktuella förbättringsarbetet med eftervård 
efter bristningar presenteras i bilaga 2.  
 
I det första grundläggande steget med förståelse av system och processer bildade ramverket CMS 
(Nelson et al., 2002) utgångspunkten för systemförståelsen, medan förståelse av processerna 
grundades i ett patientprocessorienterat angreppssätt (Nilsson, 2008).  
Processkartläggning genomfördes med hjälp av metodik hämtad från Processbaserad 
verksamhetsutveckling (Ljungberg & Larsson, 2001). Detta innebar att patientprocessen kartlades från 
ankomst till förlossningen fram till uppföljningen av bristningen, se bilaga 3.  
 
En första avgränsning gjordes till den del av patientprocessen som låg inom verksamhetsområdet, i 
nästa steg avgränsades det ytterligare till att starta vid det tillfälle då det beslutats att kvinnan ska gå 
hem från BB till det att kvinnan kommer tillbaka till kliniken för uppföljande besök efter ca 8 veckor, 
se bilaga 3.  
Utgångspunkten från patientprocessen med de avgränsningar som gjordes innebar att 
förbättringsarbetet involverade flera skilda kliniska mikrosystem. Vilka kliniska mikrosystem som 
innefattades i patientprocessen kartlades, se 3, och ramverket 5P användes för kartläggning för dessa, 
se bilaga 4. 
 
Gapanalys genomfördes för att identifiera eventuella brister och gap i patientprocessen, se bilaga 6. 
Som underlag vid gapanalysen fanns synpunkter och klagomål inkomna från patienter, rapporter från 
medarbetare som tagit del av patientberättelser i vårdmöten, rapporter och forskning inom området 
samt rapporterade organisatoriska brister.  
 
Med utgångspunkt från genomförd processkartläggning, 5 P kartläggning och gapanalys genomfördes 
en påverkansanalys/drivers diagram (Langley, 2009) Denna kopplades ihop med Nolans 
förbättringsmodell (Langley, 2009) i syfte att definiera mål, mått och idéer till förbättringar. Brister 
och gap kopplades med förbättringsidéer. Genom påverkansanalysen identifierades interventioner för 
förbättringsarbetet.  
 
PDSA-cykler (Plan-Do-Study-Act) (Deming, 1986) har använts som test av förbättringar men också 
vid införande av processer och aktiviteter som inte funnits sedan tidigare utan var nya i verksamheten, 
se bilaga 9. Några förbättringar har standardiserats och införts i ordinarie verksamhet, och har övergått 
till SDSA (Standardize, Do, Study, Act).  
 
Metodiken för att förbättra patientprocessen har baserats på Region Skånes modell för redesign av 
patientprocessen (Nilsson, 2013) se Figur 5.  
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Metodikens 6 steg 
1. Definiera patientprocessen 

2. Omdefiniera patientprocessen 

3. Definiera önskvärda resultat utifrån 

patientens perspektiv 

4. Prioritera de önskvärda resultaten 

5. Reflektera, iterera och utvidga 

6. Designa vårdprocesser som möter de 

önskvärda resultaten 

Figur 5. Meodik för redesign av patientprocessen. 
Källa: Internt material, Region Skåne, Utvecklingscentrum 

4.2.2 Organisering av förbättringsarbetet 
Förbättringsgrupp och förbättringsnätverk 
Initialt bildades en mindre förbättringsgrupp bestående av tre medarbetare, i vilken författaren ingick. 
Över tid då förbättringar initierades i ett patientprocessperspektiv formades ett förbättringsnätverk, i 
vilket förbättringsgruppen ingick. I förbättringsnätverket ingick medarbetare, chefer och 
patientföreträdarna, på basen av de var delaktiga i förbättringsarbetets olika PDSA och aktiviteter.  
 
Förbättringsmöten och loggbok 
Loggbok har förts av författaren där händelser, mail, telefonkontakter med mera dokumenteras 
tillsammans med erfarenheter och reflektioner under arbetets gång.  Minnesanteckningar har förts vid 
förbättringsmöten och vid möten med enhetschefer, närledningsgrupp och 
verksamhetsledningsgrupp.  

4.2.3 Författarens roll 
Författaren arbetar på mesonivå som verksamhetsutvecklare, stabsperson och ingår i 
verksamhetsområdets ledningsgrupp. Författaren är inte del av något kliniskt mikrosystem. 
Författaren ingår i förbättringsarbetet på uppdrag av verksamhetschefen.  
 
Författarens roll i förbättringsarbetet har varit att ingå i förbättringsgruppen med uppdrag att:  

 samordna förbättringsarbetet inom verksamheten 

 vara processtöd genom att tillföra kunskap inom förbättringsarbete  

 ansvara för övergripande planering, mätning och uppföljning  

 sammankalla till förbättringsmöten  

 dokumentera förbättringsarbetet 

 sammanlänka och koordinera olika interventioner inom förbättringsarbetets avgränsning  

 ansvara för kommunikation med intressenter  

 operativt utföra varierande olika arbetsuppgifter inom förbättringsarbetet och de olika 
interventionerna (exempel mottagningsbegrepp, kallelser)  

4.2.4 Patientdelaktighet i förbättringsarbetet 
Förbättringsarbetet utgick från att patienternas behov av eftervård ska stå i fokus. 
Verksamhetsområdet hade sedan tidigare ingen erfarenhet eller vana vid arbete med 
patientdelaktighet i förbättringsarbete. Att testa och utveckla verksamhetsområdets former för detta 
kom därför att bli en av de interventioner som genomfördes inom ramarna för förbättringsarbetet, och 
också det fenomen som författaren valt för studien av förbättringsarbetet. Formerna för 
patientdelaktighet i förbättringsarbetet kommer därför att presenteras i resultatdelen av 
förbättringsarbetet och studeras som fenomen i studiedelen av uppsatsen. 

4.2.5 Mått och mätningar i förbättringsarbetet 
För att veta om förbättringsidéer som testas resulterar i förbättring behövs data (Shah, 2019). Mått och 
mätningar för de olika interventionerna och PDSA-cyklerna har designats, dessa presenteras i bilaga 
7. En värdekompass togs fram för att definiera balanserade mått i förbättringsarbetet, se bilaga 8.  
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Data kring bristningar har varit tillgängliga i verksamheten genom journalsystemet Obstetrix och i 
kvalitetsregistret Graviditetsregistret. Data kring bristningar relaterat till efterförlopp, komplikationer 
och men också patientrapporterade utsagor eller besvär saknas helt före 2018.  
Manuella mätningar har konstruerats i form av frågeformulär till patienter för att kunna fånga 
patienternas upplevelser och erfarenheter. Journalgranskning har genomförts i syfte om att få fram 
variabler och data att använda som jämförelse före – efter.  
 
De interventioner som beskrivs inom ramarna för förbättringsarbetet har bestått av större 
förändringar av tidigare arbetssätt och processer, enbart i liten grad förbättring av befintliga arbetssätt 
eller processer. Baseline att mäta utfall av förbättringar mot saknas därför i flera fall. Ett strategiskt val 
har gjorts att i dessa fall arbeta med målvärde för att utvärdera resultat av interventionerna.  
Styrdiagram har använts för att monitorera variationer i de nya processerna.  

4.2.6 Förbättringsåtgärder och interventioner 
I denna del redovisas motiven för ett urval av interventioner och förbättringsåtgärder som initierats, 
testats eller genomförts under förbättringsarbetet.  

 
Strukturera uppföljning (PDSA 1) 
Med en strukturerad uppföljning säkerställs en tydlig kedja för när och hur uppföljning ska 
genomföras, det tydliggörs vilka besök eller vårdkontakter som planeras för patienten och som 
verksamheten behöver organisera. Genom att införa bristningsregistret kan enskilda patienters status 
följas tillsammans med förekomsten av eventuella komplikationer. Genom att använda 
bristningsregistrets enkät tillsammans med patienten tas patienternas information tillvara och 
dialogen fördjupas. Genom bristningsregistret byggs kunskap om bristningar upp i verksamheten, som 
blir till nytta för patienter framåt. Genom att införa fler och tidigare uppföljningstillfällen ökar 
tillgängligheten till råd, stöd och vård vid behov. 
 
Mål: att strukturera uppföljningen för patienter som drabbats av en bristning grad 3-4 genom 
uppföljning via bristningsregistret (PDSA 1.1) och genom att centralisera uppföljningsbesöket till en 
specialiserad bäckenbottenmottagning (PDSA 1.2). 
SMART-mål: 80 % täckningsgrad i bristningsregistret för 2018. 100 % av kvinnorna som förlöst under 
2018 har bevakats/kallats till uppföljningsbesök på ny mottagning. Införa ytterligare ett 
uppföljningstillfälle. 
 
Förbättra bedömning och diagnostik (PDSA 2) 
Genom att standardisera uppföljningsbesöket kan evidens och kvalitet byggas in i uppföljningen, och 
den blir lika för patienter oberoende av vilken vårdgivare man möter. Genom 3D 
ultraljudsundersökning uppnås en god kvalitet i bedömning och diagnostik av skador i bäckenbotten. 
Genom att införa 3D ultraljudsundersökning vid uppföljningsbesöket för alla patienterna bygger 
verksamheten upp kompetens kring målgruppen, kring bedömning, diagnostik och förekomst av 
komplikationer.  
 
Mål: att standardisera uppföljningsbesöket (PDSA 2.1) och att införa 3 D ultraljud vid 
uppföljningsbesöket för bedömning och diagnostik av bristning och komplikationer (PDSA 2.2). 
SMART-mål: 80 % av kvinnorna som förlösts under 2018 ska ha genomfört uppföljningsbesök med 3 
D diagnostik på specialiserad mottagning inom 12 veckor.  
 
Förbättra informationen till patienterna (PDSA 3) 
Genom att förbättra skriftlig patientinformation vid utskrivning och genom att säkerställa att de 
aktiviteter där patienterna får information verkligen genomförs kan kvinnornas behov av förbättrad 
information mötas. Informationsöverföring kan förbättras genom individuell information till förmån 
för generell och genom tillgång till fler informationstillfällen i processen. Öka tillgången till 
fysioterapeut-information inför hemgång från BB kring bäckenbottenträning, råd om träning, lyft- och 
bärteknik samt egenvård. Utformning och införande av flödesschema som tydliggör för patienter och 
medarbetare hur vårdkedjan är organiserad och vilka enheter som har ansvar för vad i patientens 
process.  
 
Mål: Förbättra den skriftliga patientinformationen (PDSA 3.1), införa en remissbekräftelse i nära 
anslutning till att patienten gått hem från BB (PDSA 3.2), införa individuell information från 
fysioterapeut (PDSA 3.3), införa fler informationstillfällen samt utforma och införa flödesschema för 
organiseringen i patientens vårdkedja (PDSA 3.4) 
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SMART-mål: 80 % av patienterna ska vid uppföljningsbesöket ange att de fått tillräcklig information 
(värde 4-5, på en femgradig skala). Från januari 2019 ska 100 % av kvinnorna ha fått individuell 
information av fysioterapeut i samband med hemgång från BB/patienthotell i Lund. Flödesschemat 
ska vara designat och infört i ordinarie verksamhet 1 mars 2019.  
 
Göra patienterna delaktiga i förbättringsarbetet (PDSA 4) 
Genom att göra patienterna delaktiga i förbättringsarbetet ökar kunskapen om patienternas behov och 
om behov av förbättringar, samtidigt kan fler förbättringsområden identifieras.  
Genom att göra patienterna delaktiga i förbättringsarbetet kan verksamheten utveckla och testa former 
för patientdelaktighet i förbättringsarbete. Detta ger erfarenhet av hur patientdelaktighet i praktiken 
kan åstadkommas, som kommer till nytta i andra sammanhang och förbättringsarbetet.   
 
Mål: Testa minst tre former/tillvägagångssätt för patientdelaktighet i förbättringsarbetet 
SMART-mål: Minst 3 former för patientdelaktighet i förbättringsarbetet ska ha testats till 1 april 2019.  

4.3 Studien av förbättringsarbetet – design och metod 
Att testa tillvägagångssätt och former för patientdelaktighet var det fenomen som valdes för studien. 
Sambandet mellan förbättringsarbetet och studien illustreras i Figur 6 nedan.  

 

         Förbättringsarbetet       Studien av förbättringsarbetet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 6. Illustration av samband mellan förbättringsarbetet och studien av förbättringsarbetet. 
 
Studiens avsikt är att bidra till kunskapsutveckling kring patientdelaktighet i förbättringsarbete 
praktiken, kring användning av olika former för patientdelaktighet och vad dessa olika former kan bidra 
med.  

4.3.1 Metod för studien 
Föreliggande studie är en fallstudie. Valet av fallstudie grundas i forskningens syfte, att på djupet 
undersöka en företeelse i ”den riktiga världen”, i en specifik kontext. I studien är företeelsen 
patientdelaktighet i förbättringsarbetet av eftervården för kvinnor med bristningar grad 3-4 i den 
specifika kontexten, fallet, verksamhetsområde kvinnosjukvård på SUS.  
 
Studien är kvalitativ och valet grundas på den möjlighet som kvalitativ metod ger för emergens 
(processer där komplexa mönster kan formas utifrån samspel och beteenden) och frihet kring variabler 
(Erlingsson & Brysiewicz, 2013). Angreppssättet har varit induktivt (Graneheim, Lindgren, & 
Lundman, 2017), vilket innebär att författaren haft en öppenhet och följsamhet mot datamaterialet.  

4.3.2 Datainsamling 
Inom fallstudier används flera olika sätt för att samla in data (Fulop, 2001). Författaren har till studien 
samlat in data genom: 

 intervjuer (enskilda, grupp och fokusgrupp) 

 dokument 

 loggboksanteckningar 

 

 Interventioner 

Strukturera och systematisera 

uppföljning 

Förbättra bedömning och diagnostik 

Förbättra informationen till 

patienterna 
Göra patienterna delaktiga i 

förbättringsarbetet  

 

Frågeformulär 

Intervjuer 

Patientföreträdare i 

förbättringsarbetet 

Workshop med tjänstedesign 

Erfarenheter 

av patientdelaktighet inkl. former 

Testa former för patientdelaktighet 

Förbättra eftervården 

efter bristning grad 3-4 
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Intervjuer 
Urvalet till intervjuer har baserats på personer som haft erfarenhet från det aktuella fenomenet 
patientdelaktighet i den specifika kontexten och som kan bidra till att svara på forskningsfrågorna 
(Erlingsson & Brysiewicz, 2013). 
 
Enskilda intervjuer genomfördes med två medarbetarna som initialt utgjorde förbättringsgruppen och 
med den barnmorska som genomförde intervjuerna med patienterna. Intervjuerna var ostrukturerade 
utifrån frågeställningen ”Hur tänker du kring patientdelaktigheten i förbättringsarbetet?”. 
Urvalet var strategiskt och baserades på att de personer som intervjuades varit delaktiga i att designa, 
planera och genomföra aktiviteterna knutet till patientdelaktighet.  
 
Gruppintervju genomfördes med de två patientföreträdare som samarbetat med förbättringsgruppen. 
Intervjun var ostrukturerad utifrån frågeställningen ”Hur tänker ni kring patientdelaktigheten i 
förbättringsarbetet?” Urvalet var ett totalurval med båda de två patientföreträdare som medverkade i 
förbättringsnätverket. 
 
En fokusgrupp har genomförts. Till fokusgruppen bjöds samtliga medarbetare och chefer inom 
verksamhetsområdet som ingått i förbättringsnätverket och medverkat kring patientdelaktighet. Av tio 
inbjudna medverkade åtta personer. Fokusgruppen genomfördes av en stabsperson inom 
verksamhetsområdet och författaren deltog vid fokusgruppen. Fokusgruppen utgick från öppna 
semistrukturerade frågor, se bilaga 11. 
 
Dokument 
Dokument i form av minnesanteckningar och mail samt styrdokument i form av regionala och lokala 
riktlinjer och beslut har använts som data. I dokument ingår också agendor, material och 
minnesanteckningar från förbättringsmöten och patientdelaktighetsaktiviteter. 
 
Loggboksanteckningar 
I samband med möten under förbättringsarbetet har författaren fört loggbok. I loggboken har arbetet 
loggats med aktiviteter som planerats, genomförts eller som lyfts upp för att hanteras vid andra 
tillfällen eller i andra forum. I loggboken har också reflektioner antecknats. I loggboken har 
diskussioner och reflektioner från medarbetare under processen och aktiviteterna dokumenterats. 

4.3.3 Databearbetning och analys 
Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberades ordagrant. Transkriberingen gjordes av 
medicinsk sekreterare från verksamhetsområdet. Loggboken lästes igenom i sin helhet och de delar 
som handlade om patientdelaktighet sorterades fram. Dokument samlades på specifik plats löpande 
under förbättringsarbetet, data som berörde patientdelaktighet sorterades fram ur materialet. Data 
samlades in under mars – april 2019. 
 
Insamlade data har analyserat med kvalitativ latent innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 
Enheten för analys (Graneheim & Lundman, 2004) har utgjorts av patientdelaktighet inom 
förbättringsarbetet. Arbetsgången har varit att läsa igenom respektive material ett flertal gånger, att ur 
materialet ta fram meningsbärande enheter, som sedan kondenserats och kodats (Graneheim & 
Lundman, 2004). I analysen har författaren ställt frågan vad det är för mening, themes of meaning 
(Graneheim et al., 2017) som framträder i materialet. Koderna har sorterats i deskriptiva teman med 
en hög grad av tolkning och abstraktion (Graneheim et al., 2017). 
 
Datatriangulering har applicerats. Trianguleringen ökar validiteten när data från olika källor ger stöd 
i att belysa ett visst fenomen (Creswell, 2013). Datatriangulering innebär att de data som samlats in 
med hjälp av strategierna ovan (intervjuer, dokument, loggbok) har analyserats var för sig för att 
därefter sammanförts som resultat för studien.  

4.4 Etiska överväganden 
Författaren har inför studien följt rekommendationerna från forskningsetiska kommittén och besvarat 
frågorna i Hälsohögskolans etiska egengranskning (Jönköping University, u.å.) i samråd med 
handledare.  
 
Själva förbättringsområdet var potentiellt etiskt känsligt eftersom det handlade om kvinnors underliv, 
skador i underlivet och konsekvenser av skadorna; ämnen som är känsliga för individerna och kan 
beröra deras hälsa och sexualliv. Av denna anledning, och då det hade krävts en etisk prövning, valde 
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författaren valt att inte bygga studien på patienters erfarenheter av att få en bristning eller på hur 
patienterna upplevde eftervården utan istället studera fenomenet patientdelaktighet ur ett 
verksamhetsperspektiv och utifrån erfarenheterna hos dem som ingått i förbättringsnätverket (se 
4.2.2). 
 
För att kunna svara på studiens forskningsfrågor var det oundvikligt att patienters erfarenheter i någon 
mån blev indirekt speglade. För att ingen patient skulle kunna känna sig utpekad eller utnyttjad 
användes tillvägagångssättet att patienter fick anmäla intresse för att vara delaktiga i 
förbättringsarbetet. I samband med detta informerades, tillfrågades och gav patienterna samtycke till 
att underlaget från patientdelaktighetsaktiviteterna användes både som underlag i förbättringsarbetet 
och för mastersuppsats om patientdelaktighet.   
 
I enlighet med god forskningsetik har informerat samtycke använts. Deltagarna i studien fick i 
inbjudan till intervju skriftlig information om syftet att samla in data till mastersuppsats kring 
aspekten patientdelaktighet i förbättringsarbetet. I samband med intervjuerna gavs samma 
information muntligt. När det gäller frivillighet så informerades om att deltagandet i intervjuerna var 
frivilligt och man valde att tacka ja eller nej.  
 
Uttalanden från de intervjuade bedömdes kunna vara etiskt känsliga, både i förhållanden till 
patientmöten och men också i förhållande till chefs- och medarbetarskapet i verksamheten. Vid 
datainsamlingen tydliggjordes att inga utsagor skulle kunna knytas till enskilda personer. För att 
säkerställa konfidentialitet och integritet valde författaren att som källa för citat endast ange intervju 
(inte enskild intervju, gruppintervju eller fokusgrupp). Författaren har också specifikt eftergranskat 
resultatdelen för studien för säkerställa att citat inte kan spåras till enskilda. 

5. Resultat  

5.1 Resultat förbättringsarbete 
Under resultat förbättringsarbete beskrivs kortfattat PDSA-cyklerna i de olika interventionerna, för 
utförligare beskrivning av de olika varven för de enskilda PDSA-cyklerna se bilaga 9. Vidare redovisas 
resultat som relateras till mål för interventionerna.   

5.1.1 Strukturera och standardisera uppföljning (PDSA 1) 

Inför införande av bristningsregistret (PDSA 1.1) utformades och testades rutiner för administration 
(PDSA 1.1.1) och bedömning av enkäter (PDSA 1.1.2). Rutinen för administration fick justeras och testas 
på nytt då det visade sig att de som utsetts att registrera saknade närheten till förlossningen där 
bristningarna identifierades. Efter justering av arbetssättet uppnåddes en fungerande handläggning av 
registrering i bristningsregistret och administration kring enkätutskick.  
 

Resultatet blev att från 0 registrerade i 
bristningsregistret 2017 så nåddes en 
täckningsgrad för 2018 på 96 %, se Figur 
7. Medelvärdet för Riket 2017 var 71 %, 
(jämförelsetal för Riket 2018 inte 
framtagna). Målet för 80 % 
täckningsgrad för 2018 uppnåddes.  
GynOp anger i sin årsrapport för 2017 
(Uustal Fornell, 2017) att de enheter, 5 
stycken, som legat över 95 % har visat sig 
ha välfungerande rutiner för den 
administrativa hanteringen. 
Täckningsgraden på 96 % leder till 
slutsatsen att de arbetssätt och rutiner 
som testats fram genom PDSA har 
fungerat väl.  
 
För att säkerställa standardisering och specifik bäckenbotten- och ultraljuds- kompetens knöts 
uppföljningen till Bäckenbottencentrum i Malmö (PDSA 1.2). 

 
Figur 7. Täckningsgrad i bristningsregistret 
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Ett första utkast till internremiss 
togs fram och testades och en 
process för internremittering 
utformades och testades.  
För att veta om 
internremitteringsprocessen 
fungerade och att inga patienter 
missades i remitteringsprocessen 
monitorerades andelen 
bevakade/kallade i styrdiagram, se 
Figur 8. Styrdiagrammet 
identifierade att i samband med 
omläggningen av remissflödet 
minskade andelen patienter som 
bevakats, därefter stabiliserades 
processen. Monitoreringen gjorde 
att de patienter som missades i 
omläggningen kunde identifieras 
och erbjudas uppföljning. 
 
Mätning visade att 97 % av de som förlöstes 2018 genomförde uppföljningsbesök. Bortfallsanalys 
visade att de som inte kom hade avbokat eller uteblivit av eget val. 
 
I syfte att standardisera uppföljningsbesöket utarbetades en checklista som testades. Efter kvalitativa 
utvärderingar och justering i flera PDSA-varv fastställdes checklistan från 1 januari 2019 och PDSA 
övergick i SDSA (Standardize-Do-Study-Act) (Nelson et al. 2011). Erfarenhet genom PDSA-testerna 
var tillräcklig och gjorde det möjligt att fastställa standard och införa checklistan i ordinarie 
verksamhet.  

5.1.2 Förbättrad bedömning och diagnostik (PDSA 2) 
Som ett led i att förbättra bedömning och diagnostik infördes 3D ultraljud vid uppföljningsbesöket. 
Målsättningen var att alla kvinnor skulle erbjudas 3D ultraljud. Målet  var att 80 % av kvinnorna skulle 
genomföra uppföljningsbesök med 3D ultraljud. Mätning visade att 100 % av de kvinnor som kom till 
besöket undersöktes med 3D ultraljud.  
 
Tidsramen för uppföljningsbesöket 
med 3D ultraljud sattes till 10-12 
veckor, utifrån erfarenheten från 
tidigare process då vårdpersonalen 
identifierat att undersökning vid 8 
veckor var för tidigt för i 
läkningsprocessen och att det 
därmed inte gick att undersöka och 
bedöma skadan på ett adekvat sätt.  
Genom ett av de balanserade måtten, 
utveckling av restbevakade till 
mottagning, kunde identifieras att 
det uppstått förseningar. Ett nytt 
styrdiagram utformades för att fånga 
inte bara genomförda 
uppföljningsbesök med 3D ultraljud 
utan även att besöket skulle vara 
genomfört inom 12 veckor.  
Detta styrdiagram, se Figur 9, visade 
att från maj sjönk andelen som genomfört besök inom 12 veckor, för att sedan över tid försämras.  
Analys visade att detta berodde på kapacitetsbrist orsakad av ökad tidsåtgång för besöket och att det 
var ett teambesök som skulle synkroniseras och därför var svårt att schemalägga. Ur ett 
patientperspektiv blev långa väntetider till uppföljningsbesöket negativt, det resulterade också i 
negativa konsekvenser för verksamheten med fler alternativa besök och ett ökat antal patienter som 
hörde av sig och frågade.  

 
Figur 9. Styrdiagram, andelen genomförda 
uppföljningsbesök med 3D ultraljud inom 12 veckor 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

P
ro

c
e

n
t

P Chart
Andel genomförda uppföljningsbesök 

med 3D ultraljud inom 12 v 

Percent

p-bar

LCLp

UCLp

 
Figur 8. Styrdiagram, andelen bevakade/kallade till 
uppföljningsbesök på bäckenbotten-mottagning 
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Målet om att 80 % av kvinnorna skulle ha genomfört uppföljningsbesök inom 12 veckor uppnåddes 
inte för 2018.  
 
För att säkerställa uppföljningsbesök inom 12 veckor har processen lagts om för kvinnor förlösta från 
2019. Det standardiserade uppföljningsbesöket sker hos uroterapeut (istället för uroterapeut och 
ultraljudsöverläkare) samtidigt som tid gemensam avsatts (för uroterapeut och ultraljudsöverläkare) 
för granskning av bilder och bedömning.  Åtgärden har balanserat behov mot kapacitet och underlättat 
schemaläggning, vilket i sin tur resulterat i att uppföljningsbesöken kan genomföras inom 12 veckor. 
Fortsatt monitorering av utvecklingen av försenade (restbevakade) fortgår.  

5.1.3 Förbättra information till patienter 
En åtgärd för att förbättra informationen till kvinnor var att öka antalet informationstillfällen och 
fördela dem efter en tidsskala. 2 nya informationstillfällen infördes med automatik genom 
bristningsregistrets patientenkäter vid 10 dagar och efter 8 veckor. Ytterligare två 
informationstillfällen utformades, det ena var information om uppföljning genom remissbekräftelse.  
Remissbekräftelse infördes 1 mars 2018, analys i PDSA cykeln visade att rutinen fungerade och att 
samtliga patienter fått remissbekräftelse.  
 
Det andra informationstillfället var test av nytt arbetssätt där alla kvinnor erbjöds individuell muntlig 
information av fysioterapeut innan hemgång (PDSA 3.3).  
Figur 10 visar utvecklingen över 
tid, hur många patienter per vecka 
som fått respektive inte fått 
fysioterapeutinformation inför 
hemgång.  
Test med PDSA startade v 40 
2018 och avslutades v 9 2019. 
Målet om att 100 % av kvinnorna 
skulle få fysioterapeutinformation 
uppnåddes inte, vilket bedömdes 
bero på att verksamheten missat i 
rutiner för att boka tid, att 
fysioterapeut inte funnits 
tillgänglig eller att kvinnan valt att 
avstå. Beslut har fattats om 
implementering av arbetssättet i 
både Lund och Malmö.  
 
Ytterligare en åtgärd för att förbättra informationen var att förbättrad den skriftliga 
patientinformationen. Efter framtagande av det första utkastet skulle patientinformationen testas på 
10 patienter för att stämma av om broschyren kunde motsvara patienternas informationsbehov. Testen 
kunde inte genomföras och kompletteringen sköts fram, den kom senare att omarbetas och 
kompletteras i samverkan med patientföreträdarna.  
 
För att veta om de olika 
förändringarna kring information 
var förbättringar för patienterna 
mättes vid uppföljningsbesöket om 
patienterna ansåg sig ha fått 
tillräcklig information om olika 
aspekter. Patienterna skattade på en 
skala 1-5 om man upplevde att man 
fått tillräcklig information där 1=inte 
alls och 5=helt och hållet. 50 
patienter svarade på frågeformuläret, 
svarsperioden var september 2018 – 
april 2019.  
Mätning visar att mellan 40- 60 % 
upplever att de fått tillräcklig 
information (4-5 på skalan) i de olika 

 
Figur 11. Fördelning svar på fråga ”upplever du att du fått 
tillräcklig information om ….(kategorier ovan) skala 1-5.  
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Figur 10. Antalet patienter fått/inte fått 
fysioterapeutinformation inför hemgång  
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delarna kring information, se Figur 11.  
Målet om 80 % som ansåg sig ha fått tillräcklig information uppnåddes inte.  
 
På grund av för få svarande kunde base-line innan remissbekräftelse inte mätas, det gick inte heller att 
använda frågeformuläret för base-line för fysioterapeutinformation då det inte innehöll information 
om varifrån man skrevs ut.  
 
För att kunna informera kvinnan om vart de skulle vända sig med frågor och besvär och tydliggöra 
vårdkedjan både för personal och patienter utformades i samarbete med barnmorskemottagningar och 
Kunskapscentrum för kvinnohälsa flödesschema för kvinnor med bristningar, grad 2 och grad 3-4, se 
bilaga 10. Flödesschemat implementerades under perioden januari - april 2019.  

5.1.4 Göra patienterna delaktiga i förbättringsarbetet 
4 olika former för att göra patienter delaktiga i förbättringsarbetet utformades och användes. Dessa 
var frågeformulär, patientföreträdare i förbättringsnätverket, intervjuer och workshop. Urval, syfte och 
utfall presenteras i Tabell 1 nedan.  
 
Tabell 1 – Översikt över formerna för patientdelaktighet i förbättringsarbetet 

Form Urval Syfte Utfall 
Frågeformulär Patienter som kom på 

uppföljningsbesök och 
ville svara på 
frågeformulär 

Patienter svarar på 
frågor knutna till 
aktiviteter i vården 
Patienter kan föreslå 
förbättringar 

31 patienter svarat på 
frågeformulär 
5 patienter angett 
förslag på förbättringar 

Patientföreträdare 
i 
förbättringsnätver
ket 

2 patienter hörde av sig 
och meddelade att de 
ville vara delaktiga i 
förbättringsarbetet 

Patienter som ville vara 
delaktiga i att förbättra 
vården 

 

Intervjuer Kvinnor rekryterades 
via Facebook om de vill 
delta i 
förbättringsarbetet 
Anmälde intresse 
Samtliga intervjuades 
på telefon 

Kvinnor med erfarenhet 
av bristningar delger 
upplevelser av vården 
och förbättringsförslag i 
djupintervjuer 
 
 

11 kvinnor anmälde 
intresse, varav 9 och 
intervjuades (bortfall 2 
personer som uttryckte 
eget vårdbehov) 

Workshop  Kvinnor rekryterades 
via Facebook till 
workshop.  
Anmälde intresse 
Samtliga bjöds in 
 

Kvinnor med erfarenhet 
av bristningar 
tillsammans med 
vårdpersonal 
identifierar 
förbättringsåtgärder 
baserat på kvinnornas 
upplevelser och behov 

10 kvinnor anmälde 
intresse, 8 personer 
deltog. Bortfall 2 
personer pga sjukdom 
 

 
Målet, att verksamheten skulle utforma och genomföra minst 3 former för patientdelaktighet under 
förbättringsarbetet fram till april 2019, uppnåddes.  
Samtliga tillvägagångssätt har gett input in i förbättringsarbetet och därmed påverkat process och 
resultat. 
 
Verksamhetens erfarenheter kring patientdelaktigheten i praktiken och av de olika tillvägagångssätten 
och formerna är föremål för studien av förbättringsarbetet och presenteras under resultat studie (se 
5.2).   

5.2 Resultat studie 
Syftet med studien var att ur ett verksamhetsperspektiv beskriva hur det praktiska arbetet med 
patientdelaktighet gestaltat sig de och erfarenheter som gjorts.  
 
Genom kvalitativ latent innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) framkom fyra olika teman. 
Dessa teman var: 

 Förutsättningar 

 Tillvägagångssätt/former 

 Värde 
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 Påverkan på process och resultat 

5.2.1. Förutsättningar 
Organisation och kontext 
Verksamheten hade ett uttalat mål att göra patienter delaktiga i förbättringsarbete  
 
”Utveckla former för patientdelaktighet i utvecklings- och förbättringsarbete” 
(verksamhetsplan/dokument) 
 
Det fanns ett uttalat stöd från verksamhetsledningen, med mandat och handlingsutrymme att arbeta 
med patientdelaktighet. Samtidigt som förbättringsarbetet pågick så fokuserades frågan om 
patientdelaktighet på förvaltningsnivå. En strategi för patientsamverkan var under utarbetande 
samtidigt som nya mål och strategier beslutades som kommunicerade en inriktning mot ökad 
samverkan med patienter(styrdokument).  
 
Det uppstod osäkerhet kring praktiska förutsättningar för patientdelaktighet. Frågor uppstod kring 
vad man fick och inte fick göra utifrån lagar och regelverk, t.ex. sekretess och GDPR, hur frågeformulär 
kunde skickas ut och samlas in och hur data kunde sparas. Andra frågor var tillgång till enkätverktyg 
och frågor kring ersättning till patienter med mera.  
 
”Om det blir mycket engagemang (från patienter) då får man kanske börja agera från regionen ska 
vi ha någon form av reseersättning eller ersättning (intervju) 
 
Eftersom verksamheten saknade erfarenhet kring patientdelaktighet upplevde man sig behöva hjälp i 
arbetet. Inom organisationen fanns enheten Patientforum som på uppdrag arbetar med 
patientsamverkan i olika former och i olika sammanhang och hade kunskap och erfarenhet kring 
patientdelaktighet. Denna enhet tillsammans med en patientkommunikatör blev samarbetspartners 
och stöd kring rekrytering av patienter och genomförande av workshop (dokument, loggbok) 
 
Patientdelaktighet i förbättringsarbetet möjliggjordes genom tydlig inriktning och starkt fokus i 
organisationen i kombination med ledningens stöd, mandat och handlingsutrymme. Möjligheterna 
skapades också genom ett starkt engagemang från involverade och att tid avsattes. Utmaningar var att 
det saknades infrastruktur och riktlinjer i organisationen och svårigheter kring tolkning av lagar och 
regelverk.  
 
”I den strategin vi planerar att ta fram ska vi försöka samla all information om just lagar och 
överenskommelser som vi behöver känna till och ta hänsyn till” (dokument) 

 
Att nå och få kvinnor att engagera sig 
Förutsättning för patientdelaktighet i förbättringsarbetet var att hitta kvinnor som ville engagera sig. 
Medarbetare och chefer gav uttryck för en osäkerhet kring om och hur man skulle lyckas nå ut och om 
det skulle finnas kvinnor som ville medverka. Osäkerheten uttrycktes i termer av att det handlade om 
en naturlig livshändelse snarare än om patienter och sjukdom, att kontakterna med förlossnings- och 
eftervården var kort tidsmässigt, att flödet av patienter var stort och många kvinnor kanske var 
upptagna och ansträngda av att vara nyblivna föräldrar eller småbarnsföräldrar.  
Samtidigt visade det sig finnas en oro kring att när man efterfrågade patienternas delaktighet och när 
man går ut och bjuder in så skulle en stor mängd kvinnor höra av sig som man behövde ta hand om. 
 

”när vi väl går ut och raggar såhär så måste vi ju ta alla samtalen när de ringer” (intervju) 
 

Rekrytering gjordes med en öppen inbjudan på Facebook. Sociala media visade sig vara en effektiv 
kanal att nå ut till kvinnor, som resulterade i fler än 13 000 delningar. Med ett stort antal delningar var 
det oväntat när enbart 9 anmälde sitt intresse för att vara delaktiga. Att rekrytera kvinnor visade sig 
vara en utmaning.  
 

”Med tanke på antal träffar på facebook så trodde jag att vi skulle ha fler kvinnor som hörde av sig 
och jag trodde det skulle vara mycket lättare att rekrytera” (intervju) 
 
”Alla hänger inte på Facebook så hur ska man hitta fler? (intervju) 
 

”Det finns engagerade människor vi ska bara hitta dem” (intervju) 
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5.2.2 Tillvägagångssätten 
De fyra tillvägagångssätt som testades uppfattades erbjuda olika möjligheter och utmaningar för 
patienternas delaktighet. På en skala uppfattades det finnas en spännvidd från möjligheten att få svar 
på specifika frågor kring en vårdsituation, vidare till att ställa öppna frågor till patientgruppen och fram 
till att förutsättningslöst bjuda in till delaktighet kring vad som behöver utvecklas och hur.  
 
”Vi gör nu så tänker vi ut någonting vi vill utveckla. Jag hade tyckt det var spännande att göra detta 
och prata med kvinnor och deras partner ganska öppet om vad dom tycker att vi ska utveckla” 
(intervju) 
 
Frågeformulären delades ut i samband med uppföljningsbesöken. De uppfattades ge möjlighet att 
få svar på frågor som professionen var intresserad av. Det innehöll dimensioner som vårdpersonalen 
definierat och utgick ifrån den befintliga vårdprocessen och de aktiviteter som fanns i denna. 
Formuläret erbjöd möjlighet för patienterna att fritt uttrycka vad de tyckte behövde förbättras. Av 50 
patienter var det 10 som skrev något i detta fält (dokument). De tio kommentarerna innehöll två 
områden för förbättring, båda dessa områden fanns med i de specifika frågor som ställdes i 
frågeformuläret.  
 
”Här frågar vi ju verkligen efter sådant som vi nästan misstänker att vi slarvar i …. så vi har ju styrt 
egentligen till sådant som vi redan tror att det finns brister i” (intervju) 
 
Telefonintervjuerna med patienterna uppfattades ge möjlighet att ta del av kvinnornas 
erfarenheter och ha dialog med kvinnorna kring behov och tankar kring förbättringar av eftervården. 
Under förberedelserna uppmärksammades betydelsen av angreppssätt och hur frågor ställs. Valet 
gjordes att efterfråga patientens upplevelser och ställa följdfrågor utifrån detta. Genom detta blev det 
möjligt för patienten att ta upp sådant som hon tyckte var viktigt.  
 
”Vi riktade till en specifik målgrupp men samtidigt så ställde vi inte några riktade frågor utan 
frågorna var ju alltså att de skulle berätta om sin upplevelse och de skulle ange vad vi skulle 
förbättra. Så att det var öppna frågor men det var en styrd målgrupp” (intervju) 
 
De upplevelser som förmedlades gav möjligheter att identifiera behov hos patienter och brister i 
vården. Erfarenheten var att generella mönster kunde uppfattas genom de nio intervjuer som 
genomfördes. Identifierade behov och brister kunde sedan matchas mot de förbättringsområden som 
identifierats av professionella i verksamheten.  
Tillvägagångssättet och utformningen av frågorna uppfattades positivt också genom att det gav 
patienterna en möjlighet att få berätta sin historia och att känna att man blir lyssnad på och bemött i 
sina erfarenheter. 
 
Workshopen var utformad utifrån tjänstedesignmetodik, en metodik som lägger fokus på 
berättelser, upplevelser och känslor. Tillvägagångssättet innebar att kvinnorna och medarbetare 
arbetade tillsammans i mindre grupper kring situationer och händelser i kvinnans vårdprocess. 
Workshopformen uppfattades positivt liksom att vårdpersonal och patienter träffades utanför 
vårdmiljön.  
 
”Vi jobbade i 2 grupper blandat patienter och personal. Vi jobbade mycket med som ni säger känslor 
och upplevelser och händelser kopplat till det” (intervju) 
 
”Man får möta varandra under avslappnade former …. Man sitter inte där i sin läkarrock och 
patienterna kommer inte i patientkläder” (intervju) 
 
Möjligheterna med tjänstedesignmetodiken och workshopformen uppfattades vara att det skapade 
förutsättningar för dialog och interaktion. Dialogen och interaktionen tillsammans med berättelser, 
upplevelser och känslor gjorde att det hände något med de medarbetare och chefer som deltog. Man 
förmedlade att man blivit djupt berörda av det kvinnorna berättade. 
 
”Det var en oerhört starkt upplevelse” (intervju) 
 
”De behandlades som de var helt normalförlösta, alltså de är kvinnorna har ju mer än det. De är 
trötta de är opererade de har jätteont, alltså alla kvinnor är ju inte bara nyförlösta” (intervju) 
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Samverkan med patientföreträdarna innebar att två patientföreträdare kom att rekryteras till 
att ingå i förbättringsnätverket. Patientföreträdarna medverkade i att diskutera behov och 
förbättringsåtgärder och i att planera och genomföra aktiviteter så som att rekrytera patienter, planera 
workshop, utforma patientinformation med mera. Samverkan innebar ett långvarigt samarbete och att 
relationer skapades.  
 
Både vårdpersonal och patientföreträdarna hade i sina nätverk dialog och fick synpunkter och feedback 
från dessa, som man tog med sig in till förbättringsarbetet. Möjligheterna med samverkan var att det 
gav en arena för gemensamt arbete mellan vården och patienterna, som uttrycktes som nödvändigt för 
utveckling av vården utifrån patientfokus. 
 
”Vårdgivarna har sitt nätverk på sin sida och patientföreträdarna har sitt nätverk på sin sida. Då 
kan man tanka av båda sidor och mötas kring det. Ja och så kan man få en gemensam syn” (intervju) 
 
Information, dialog och interaktion 
De olika tillvägagångssätten gav en spännvidd mellan information till dialog och interaktion. När det 
gäller dialogerna mellan vårdpersonalen och patienter så blev dessa av olika karaktär beroende på 
tillvägagångssättet, vilka frågor som ställdes och hur de ställdes. I workshopen och i 
telefonintervjuerna kom dialogerna att ha fokus på upplevelser och känslor.  
 
Samverkan med patientföreträdare och workshopen gav möjlighet till interaktion. Interaktionen 
mellan vårdens medarbetare och patienterna uppfattades vara central för att utveckla och förbättra 
vården utifrån patientperspektivet.  
 
”Det viktiga är när vården och patienterna möts, det är där det händer” (intervju) 
 
Inflytande 
Tillvägagångssätten upplevdes ge skilda möjligheter till delaktighet och inflytande i 
förbättringsarbetet. Frågeformulär och telefonintervjuer gav medarbetarna information som sedan 
bearbetades och gav input till förbättringsarbetet. Workshopen möjliggjorde viss grad av inflytande 
genom att vårdpersonal och patienter gemensamt formulerade utmaningar och lösningsförslag.  
 
”Hur kan vi göra för att information bärs av vården och  
att återkoppling ges av personal med rätt kompetens? (dokument) 
 
Samverkan med patientföreträdare i förbättringsarbetet möjliggjorde hög grad av inflytande när 
aktiviteter i förbättringsarbetet och olika förbättringsåtgärder gemensamt planerades och 
genomfördes. 
 
”Inrättande av bäckenbottenmottagning på Bäckenbottencentrum. Målgrupp:…… Patienter med 
förlossningsskada, bristningar eller andra förlossningsskador upp till 2 år efter förlossning, med 
omfattande besvär” (dokument) 
 
Val av tillvägagångssätt 
Vikten av att använda flera olika tillvägagångssätt lyftes fram utifrån betydelsen av att som patient ha 
möjlighet att välja form och i vilken grad man vill vara delaktig. Speciellt viktigt ansågs det vara i det 
aktuella förbättringsarbetet eftersom det handlade om ett känsligt område som det kan vara svårt att 
prata öppet om och delge inför andra personer.  
 
”Man måste tänka på att det finns olika sorters människor. Alltså alla vill ju inte, vissa är bekväma 
med att få skriva sin information och då ska det finnas möjlighet till det. Vissa är bekväma med att 
prata om det i telefon om man inte vill synas” (intervju) 

5.2.3 Värde 
Förståelse och insikter 
Patienternas delaktighet gav nya perspektiv när patienterna förmedlade upplevelser från sin resa 
genom vården. På ett abstrakt plan resulterade patientdelaktigheten i ökad förståelse hos medarbetare 
och chefer kring kvinnors upplevelse och det gav insikter kring den vård som fanns och den vård man 
själv gav.  
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”tänk om man på kirurgen la en nyfödd bebis på magen och sa att nu ska du ta hand om den…” 
(loggbok) 

Lärande kring patientdelaktighetsarbete 
Patientdelaktigheten i sig skapade ett värde för vårdpersonalen och för verksamheten. Det gav 
möjlighet att utveckla kunskap och erfarenhet av patientdelaktighetsarbete, vilket uppfattades kunde 
komma till nytta och användas i andra sammanhang i verksamheten. Medarbetare och chefer såg 
möjligheter till att patientdelaktighet över tid skulle kunna utvecklas till att bli en naturlig del i 
förbättringsarbete och i arbetet i vården.  
 
”alltså kan man tänka sig när man har gjort detta en gång ska man kanske prova det igen med någon 
annan frågeställning alltså att det blir en väl inarbetad metod” (intervju) 
 
”Jag tänker också på nu har vi provat detta och kanske nästa gång blir det mindre förberedelsetid 
men vissa steg kanske man kan hoppa över och att det kanske går lite smidigare nästa gång. Sen så 
till slut så har vi det i vårt dagliga arbete” (intervju) 
 
Bygga förtroende 
Medarbetare och chefer uppfattade att det varit värdefullt för patienterna att vården mötte upp och 
lyssnade på patienterna. Man gav uttryck att det var viktigt att ta det som kvinnorna uttryckt på allvar 
och att göra något åt de brister som blottats.  
 
”Det kändes viktigt för patienterna att dom fick berätta och att vi i vården lyssnade” (loggbok) 
 
”Patientens upplevelse måste ju få spela en viktig roll” (intervju) 
 
Att bjuda in till delaktighet sågs som en möjlighet att bygga förtroende mellan patienterna och vården. 
Samtidigt skapades en förväntan på att det som patienterna uttryckt togs tillvara. Förmågan hos 
organisationen att visa att lyhördhet för patienternas behov och att delaktigheten gav ett reellt avtryck 
i förbättringar i vården uppfattades som kritiskt för förtroendet.  
 
”För de tror jag för vår trovärdighet. Att inte bara samla in material. Det var därför vi frågade vad 
fick det för impact att träffa de här patienterna? Ja ja. Tar vi dem på allvar? Gör vi något åt det?” 
(intervju) 
 
”det är sämre för förtroendet om vi bjudit in till delaktighet och sedan inte agerat på det som 
framfördes, än om vi inte bjudit in alls” (loggbok) 

5.2.4 Process och resultat  
Patienternas delaktighet påverkade både processen i förbättringsarbetet och resultatet av det. Nya 
förbättringsområden tillkom och perspektivet på förbättringar breddades, påbörjade interventioner 
och PDSA påverkades och nya lösningar tillkom. Detta hanterades i förbättringsarbetet genom ett agilt 
förhållningssättet där det fanns en beredskap att göra förändringar i förbättringsarbetet. Exempel på 
förändringar är när patientföreträdarna inkluderades i förbättringsnätverket och genomförande av 
kompetensutvecklingsinsatserna för basmödravården.  
  
”det har faktiskt gjort att saker och ting har ändrats i förbättringsarbetet också saker har tillkommit” 
(intervju) 
 
Uppföljning 
I frågan kring uppföljning så hade rapporter och forskning visat på vikten av att införa fler och tidigare 
uppföljningar. I samarbetet uppstod dialog kring fler och tidigare uppföljning, där en organiserad 
uppföljning med vården som drivande aktör ställdes mot individuella behov hos patienterna. Patienter 
uttryckte olika behov av vård och stöd, med den gemensamma nämnaren att alla hade behov av att 
komma i kontakt med vården när man behöver information, stöd eller vård och i detta ha tydlighet vart 
man ska vända sig. 
 

”ja fast det är inte viktigt att ni har någon uppföljning utan vi vill ha ett nummer vi kan ringa till när 
vi har behovet” (intervju) 
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Dialogen resulterade i ett beslut att införa kontaktbarnmorskor för patienterna som de kunde ringa till 
när de hade frågor eller vårdbehov och utifrån individuella behov. Kontaktbarnmorskorna skulle också 
ha i uppdrag att lotsa patienterna rätt i vården.  
 
Förbättrad bedömning och diagnostik 
Det fanns en samstämmig bild mellan verksamheten och patienterna när det gällde uppföljningen för 
patienter med grad 3-4 bristning, innehållande centralisering till speciellt destinerad mottagning inom 
Bäckenbottencentrum, med specialiserad kompetens, efter ca 3 månader och där 3D ultraljud skulle 
ingå för bedömning och diagnostik.  
 
Patienterna lyfte fram frågan om tillgänglighet och att öppna upp mottagningen för kvinnor med andra 
typer av bäckenbottenskada i samband med förlossning och med ett längre tidsperspektiv i 
efterförloppet. Initialt menade verksamheten att man inte hade möjlighet att tillmötesgå detta, med 
hänvisning till att det saknades resurser för en ökad volym av patienter och att det redan fanns ett 
etablerat Bäckenbottencentrum med adekvat specialisering.  
Patientdelaktigheten kom att resultera i en gemensam syn på vikten av bredda målgruppen (kvinnor 
med skador och grad 2-4 bristningar efter förlossning). Uppföljningsmottagningen kom att 
omdefinieras till en bäckenbottenmottagning dit kvinnor (utöver att få uppföljningsbesök) med besvär 
och skador i samband med förlossning kunde skicka egenanmälan och/eller remitteras. Gränssnittet 
till externa vårdgivare och mödravården tydliggjordes, men också det interna gränssnittet mellan 
verksamhetens övriga mottagningar, Bäckenbottencentrum KK och Bäckenbottencentrum SUS 
(Kvinnosjukvården, Kirurgen och Urologen) (flödesschema/dokument).  
 
I sammanhanget lyftes frågan om hur remitteringen går till. Man ifrågasatte varför läkare eller 
barnmorskor skulle bedöma och beskriva patienternas besvär i remissen och menade att kvinnorna 
själva var mest lämpliga att beskriva sina besvär och vilka konsekvenser de hade för kvinnan.  
 
”allt ser fint ut säger barnmorskan när det är kvinnan som vet och känner vad som fungerar eller 
inte” (intervju) 
 
På patienternas initiativ föreslogs ett frågeformulär till kvinnorna, som gemensamt utarbetades och 
infördes.  
 
Information till patienterna 
När det gäller patientinformation så lyftes en dialog kring patienternas informationsbehov och kring 
termer och språkbruk i patientinformationen. Detta resulterade i förändringar i text och innehåll i den 
patientinformation som fanns, men också till att patientinformation för grad 2 bristningar togs fram.  
 
”varför står det tömma tarmen, varför står det inte bara bajsa?” (dokument) 
 

”det räcker inte bara med att det står olja, vilken olja?” (dokument) 
  
Implementering av förbättringar 
Förbättringar som initialt planerades av professionen var enkla lösningar som medförde mindre 
påverkan i systemet, som att lägga till 3D ultraljud och införa bristningsregistret. Med 
patientdelaktigheten kom tillgängligheten till vård och organiseringen av vården att få stort fokus. 
Förändringar i detta var komplexa till sin natur då de påverkade både mikro- och meso-systemet och 
därmed gränssnitt och många medarbetare.  
 
Under beslutsprocessen visade sig en skillnad i synsätt mellan de som varit respektive inte varit 
involverade kring patienternas delaktighet. De involverade tyckte det var viktigt att svara upp mot 
patienternas behov, medan de som inte varit involverade uttryckte tveksamhet kring lösningar som 
innebar att organisationens struktur eller arbetssätt behövde förändras. 
 
”det finns ingen som tvivlar på att dom har en besvärlig situation, men varför ska de här patienterna 
ha en speciell gräddfil? Det finns många andra som skulle behöva det” (loggbok) 
 
Skillnaderna i synsätt ledde till en situation av förhandling mellan patienternas och verksamhetens 
perspektiv och mellan olika ledningsnivåer i verksamheten. Den omfattande patientdelaktigheten 
skapade förutsättningar för beslut som påverkade etablerade strukturer.  
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”det finns nog ingen annan grupp som vi vet mer om vilka behov de har” (loggbok) 

5. Diskussion 

I följande avsnitt följer en diskussion kring metoderna för förbättringsarbetet och för studien. I 
metoddiskussionen för studien förs ett resonemang kring trovärdighet och generaliserbarhet. När det 
gäller resultatdiskussion för förbättringsarbetet lyfts frågor kring förbättrade processer och kopplingen 
till effekt för patienten och för studiedelen relateras resultat till tidigare forskning och ramverk kring 
patientdelaktighet i förbättringsarbete.  

5.1 Metoddiskussion - förbättringsarbete 
Inom förbättringsarbetet har verktyg och metoder hämtade från förbättringskunskap använts. 
Verktygen är väl beprövade inom kvalitetsarbete i olika typer av organisationer både globalt och 
nationellt. The improvement ramp (Nelson et al., 2011), Nolans förbättringsmodell (Langley, 2009) och 
PDSA (Deming, 1986) har varit hörnstenar i förbättringsarbetet.  
 
Valet gjordes att anlägga ett patientprocessperspektiv (F. Nilsson, 2013), att utgå från patientens väg 
genom vårdsystemet, som det primära ingångsperspektivet. Valet grundades i synsättet att förbättringar 
behöver utgå från patienternas reella behov och patientens väg genom vården, istället för att som ofta 
utgå från ett internt och organisatoriskt perspektiv. Alternativet, att avgränsa förbättringsarbetet till ett 
kliniskt mikrosystem, uppfattades ge begränsat värde för kvinnorna.  
Genom att utgå från ett patientprocessperspektiv så har nya upptäckter gjorts som tidigare inte var 
kända i verksamheten. Utmaningen med patientprocessperspektivet, och att driva förbättringsarbetet 
på meso-nivå, var att interventionerna som testades och/eller infördes påverkade flera olika 
mikrosystem och därmed gjorde förbättringsarbetet ytterligare komplext när samarbete och förhandling 
behövde ske med många intressenter.  
 
Med patientprocessperspektivet som utgångspunkt så kom förbättringsarbetet att adressera glapp i 
vården och behov av vård som inte fanns. Detta innebar svårighet att göra mätningar i 
förbättringsarbetet, eftersom det saknades utgångsdata/baseline för flera av förbättringsåtgärderna.  
 
Vikten av att i metoden för förbättringsarbete inkludera värdekompassen och balanserade mått blev 
tydligt. Utan detta hade verksamheten inte upptäckt att det uppstod kö till uppföljningsbesök. Att ha ett 
omfattande uppföljningsbesök mot att komma till i rimlig tid visade sig konkurrera med varandra, vilket 
ur ett patientperspektiv blev olyckligt.   
 
De styrdiagram som presenterats (Figur 8 och 9) innehåller 12 punkter, vilket inte är optimalt eftersom 
styrdiagram bör innehålla 15 punkter (Provost & Murray, 2011). Att dela in data i kortare tidsintervall 
(veckor istället för månader) har inte varit meningsfullt på grund av att det totala antalet per tidsintervall 
blivit för litet.  

5.2 Metoddiskussion - studie  
Värdet av fallstudier kan ifrågasättas, om studiens resultat går att generalisera till andra situationer 
(Bell, 2016). Författaren menar att situationen och frågan kring patientdelaktighet är aktuell och 
gemensam för flera verksamheter och att fallstudien därmed kan bidra till kunskapsutveckling även 
om resultatet inte är generaliserbart.  
 
I förutsättningarna för studien har legat att författarens medverkat i förbättringsarbetet, haft ansvarat 
för att initiera, driva och medverka vid patientdelaktighet, och att samtidigt varit den som beforskat 
förbättringsarbetet. Författarens trippla roller ger utrymme för bias i studien. Trovärdigheten har 
adresserats genom beskrivning av urval, hur data samlats in och hur analysprocessen sett ut 
(Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdigheten har också adresserats genom member-check 
(Erlingsson & Brysiewicz, 2013), de som varit involverade i förbättringsnätverket med dess 
patientdelaktighetsaktiviteter har läst igenom och vidimerat fynden i studien.  
 
Datatriangulering har använts i studien, vilket innebär att data samlats på flera sätt, analyserats och 
sedan presenterats samlat. Detta innebär en svårighet att spåra varifrån empirin kommer, vilket 
författaren försökt motverka genom att i text och citat definiera varifrån data kommer. Det har varit 
viktigt att integrera analys av dokument och loggbok i studien utifrån att det är få medarbetare som 
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varit involverade kring praktiska frågor och planering kring patientdelaktighet. Utsagor enbart från de 
som ingått i förbättringsnätverket hade begränsat möjligheterna att studera viktiga aspekter kring 
patientdelaktighet i förbättringsarbete i praktiken.  

5.3 Resultatdiskussion – förbättringsarbete 
Det saknas evidens i flera avseenden när det gäller diagnostik och behandling för bristningar grad 3-4 
(SBU, 2016b). Förbättringsarbetet tog därför avstamp i nationella kartläggningar, forskning kring 
kvinnors upplevelse och kvinnors uttryckta behov (se 2.1)  
 
Förbättringsarbetet har resulterat i utökad information till kvinnorna. Om det blev en förbättring kring 
information lät sig inte mätas. Just frågan kring information visade sig vara svårhanterad; givet att 
informationen är lika så kan en kvinna uppfatta att man fått tillräcklig information medan en annan 
kan uppfatta att hon inte alls fått information.  
Genom patientdelaktigheten initierades en alternativ lösning kring informationsbehovet, inrättande 
av funktionen kontaktbarnmorskor. Genom detta kan patienters individuella behov tillgodoses och 
patienten kan styra när i tid hon vill ha informationen.  
 
Förbättringsarbetet har lett till att alla kvinnor erbjudits uppföljning som inkluderar 3D ultraljud. Om 
i nästa led uppföljning med 3D ultraljud för bedömning och diagnostik leder till bättre behandling, att 
komplikationer kan undvikas eller ökad livskvalitet för kvinnan är inte möjligt att i nuläget studera. 
Det kan ifrågasättas om 3D skapar värde för patienten, för vården och om det ekonomiskt hållbart att 
genomföra 3D ultraljud på alla patienter vid uppföljningen. Här behövs fortsatt forskning kring 
bristningar, kring diagnostik och behandling, för att utvärdera nyttan.  
 
Är då de förbättringar som genomförts de som ger mest effekt för patienterna? Under 
förbättringsarbetet upptäcktes att aktiviteter som ansetts som självklara och fanns reglerade i 
medicinska riktlinjer, PM, följdes i varierande grad. Det fanns en skillnad i det man sa sig göra 
(espoused theory) och det som i realiteten gjordes (theory-in-use), som påverkade patienterna. Tolkat 
utifrån Argyris och Shöns teori (Argyris & Schön, 1978) så var espoused theory att professionella gör 
enligt riktlinjerna i PM medan theory-in-use var att medarbetarnas egen bedömning styr vad som görs. 
Vikten av att arbeta med följsamhet till PM blev tydlig, en fråga som behöver adresseras både i 
förbättringsarbete och i det löpande dagliga arbetet. Som en medarbetare uttryckte det: ”vi kanske 
borde se till att göra det vi säger att vi gör”.  

5.4 Resultatdiskussion – studie 
Det finns en svårighet i att tolka denna fallstudies resultat utifrån ett teoretiskt ramverk. Något 
ramverk definierar grader av delaktighet, andra nivåer av delaktighet och ytterligare andra co-
production på en högre nivå. Ramverk för patientdelaktighet i förbättringsarbete i praktiken på 
gruppnivå saknas, och behöver utvecklas. 
 
I förbättringsarbetet och studien har de fyra tillvägagångssätt för patientdelaktighet i beskrivits. 
Studien visar på att de olika tillvägagångssätten uppfattas ge olika förutsättningar för 
patientdelaktigheten men också olika förutsättningar för att skapa värde och för att ge patienterna 
inflytande över förbättringarna. Studien bekräftar att därmed att hur patientdelaktigheten sker i 
praktiken är av betydelse (Ziebland et al., 2013). Den bekräftar också att tillvägagångssättet har 
betydelse för nivån av patientdelaktighet, om den är konsultativ, kollaborativ eller patientledd (H. et 
al., 2012). 
 
Studien bekräftar andra fallstudier i det att patientdelaktighet skapat värde (Armstrong et al., 2013; 
Boaz et al., 2016; Gustavsson, 2016; Rise et al., 2014). Studien belyser att mekanismer bakom detta är 
en utvecklad förståelse för patienterna och insikt om vården och det egna beteendet. Studien visar dialog 
och interaktion som betydelsefulla faktorer för att utveckla förståelse och insikt. I studien bekräftas 
betydelsen av att när professionella tar del av unika och subjektiva upplevelser av vårdens kvalitet så 
utvecklas unika insikter och nya perspektiv (Fereday & Rezel, 2017; Lavoie-Tremblay et al., 2014). 
 
Genom patientdelaktigheten har kvalitet ur patienternas perspektiv lyfts upp, och med detta så har 
kvalitetsdimensioner tillkommit. Bland de kvalitetsperspektiv som lyfts fram är tillgången till vård, 
möjlighet till information och uppföljning anpassat till individuella behov och en vårdkedja som 
tydliggör hur vården är organiserad. Studien styrker att patientdelaktighet bidrar till en utvidgning av 
kvalitetsdimensioner (Gustavsson, 2016).  
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Patientdelaktigheten i förbättringsarbetet har bidragit till att förbättringsarbetet utvidgats. Bland 
annat har patientinformation för bristningar grad 2 tagits fram, ett frågeformulär och en egenremiss 
har utformats och införts. Förbättringsarbetet har utvecklats till att innefatta kunskapsöverföring till 
basmödravården och en vårdkedja som inkluderar basmödravården har tagits fram. Detta visar på att 
patientdelaktigheten bidragit också till ett bredare spektra av förbättringsområden, vilket tidigare 
forskning visat på (Gustavsson, 2014). 
 
I studiens resultat framträder att patienters berättelser och upplevelser är verkningsfulla redskap i 
förbättringsarbete. Det är också verkningsfullt att ta del av patienters känslor, vilket i sin tur genererar 
känslor hos en själv. Känslor och att bli berörd fördjupar förståelse och insikter, samtidigt som det 
skapar engagemang och drivkraft för förbättring hos de som varit med. Hur man sedan kan sprida 
känslorna, förståelsen och insikterna vidare till de som inte varit med är en utmaning. Med spridning 
finns en stor potential till förändring av både kultur, värderingar, beteenden och vårdens utformning.  
 
Studien visar att tjänstedesign kan vara ett bra tillvägagångssätt för patientdelaktighet med sin 
workshopform, fokus på berättelser, upplevelser och känslor och möjlighet till dialog och interaktion. 
SKL satsning på användardriven innovation (SKL, u.å.), med tjänstedesign-metodik som ett sätt att 
fånga patienters behov och utveckla vården, är intressant att följa. Ytterligare forskning kring 
tjänstemetodik och dess tillämpning för att utveckla vården behövs.   
 
Framgångsfaktorer för patientinvolvering i förbättringsarbete är att organisationen ger stöd och 
support, att partnerskap och interaktion stimuleras och att stödja de beteendeförändringar som 
uppstår (Bergerum, Thor, Josefsson, & Wolmesjö, 2019). Patientdelaktigheten behöver skräddarsys 
och anpassas till kontext och det man vill uppnå, och relevanta mikrosystem behöver engageras. Arenor 
behöver skapas där man kan mötas person till person för att lyssna på varandra och reflektera, 
relationer och co-production metoder behöver stimuleras, berättelser och upplevelser är viktiga 
verktyg. Lärande i organisationen behöver tas tillvara och de förändringar som patienterna definierar 
behöver prioriteras och samtidigt skapa hållbara lösningar för både patienter och för vården (Bergerum 
et al., 2019).  
Utifrån dessa perspektiv så lever förbättringsarbetet och studien upp till flera faktorer. 
Förbättringsgruppen har blivit ett nätverk, fler har involverats från olika mikrosystem, arenor för 
dialog och interaktion har skapats, partnerskap utvecklats, tillvägagångssätt har stimulerat till co-
design och har innehållit berättelser och upplevelser. Slutligen har patienternas behov prioriterats 
samtidigt som de anpassats till organisatoriska förutsättningar för att möjliggöra införande.  
 
Kritik som riktats mot studier av patientdelaktighet i förbättringsarbete menar att få fallstudier 
definierar patientdelaktigheten eller konceptualiserar den (Mockford et al., 2011). I Figur 12 görs ett 

 
Figur 12. Illustration av processen kring patientdelaktighet i förbättringsarbetet 
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försök till illustration av processen kring patientdelaktigheten i förbättringsarbetet så som det 
framträtt i studien. 
 
När patienterna gjorts delaktiga, utifrån de organisatoriska och kontextuella förutsättningarna, skapas 
förutsättningar för att medarbetarna får en djupare förståelse för patienterna och deras situation och 
behov. Medarbetarna utvecklar insikter kring hur vården fungerar ur patientens perspektiv och 
därigenom medvetandegörs förbättringsmöjligheter i verksamheten och på den egna enheten. Med 
förståelse och insikter fördjupas engagemanget och nya eller förändrade förslag till förbättringar 
uppstår. Förbättringsförslagen möter sedan igen den lokala kontexten med dess förutsättningar. När 
förbättringarna ska införas sker återigen ett möte med den lokala kontexten och de organisatoriska 
förutsättningarna. Här kommer faktorer så som värdegrund, kultur, ledarskap, makt, resurser och 
annat att påverka resultat och utfall av patientdelaktigheten i förbättringsarbetet.  
 

6. Slutsatser  

Patientdelaktighet i förbättringsarbete skapar värde i flera olika dimensioner. I studien framkommer 
att patientdelaktigheten gett nya perspektiv, kunskap om behov, att ytterligare förbättringsområden 
identifierats och att patienters syn på kvalitet lyfts fram. Den gav också ett lärande kring hur man kan 
arbeta tillsammans mellan vården och patienterna och bidra till att bygga förtroende och relationer. 
 
Patientdelaktighet i förbättringsarbetet behöver designas. Olika tillvägagångssätt har avgörande 
betydelse för såväl process som resultat i förbättringsarbete. Dialog och interaktion har i studien 
framträtt som centralt tillsammans med former där patienters berättelser, upplevelser och känslor kan 
förmedlas. Genom dessa utvecklas förståelse för patienterna och för vården ur patientens perspektiv, 
vilket i sin tur ger insikter kring den egna verksamheten och den vård man ger. 
 
Patientdelaktighet skapar engagemang hos vårdpersonalen och vilja att förbättra utifrån patienternas 
behov. I studien uppmärksammas en utmaning i att sprida berättelserna och lärandet vidare i 
verksamheten för att kunna få till stånd förbättringar med patienten i fokus. 
 
Organisatoriska förutsättningar och lokal kontext har betydelse för om och hur patienterna kan göras 
delaktiga i förbättringsarbete. Legitimitet och förankring hos ledningen har i studien visat sig vara 
nyckelfaktorer som underlättat, medan organisatorisk infrastruktur och möjligheterna att nå patienter 
blev utmaningar. Slutsatsen är att patientdelaktighet behöver planeras och anpassas väl till rådande 
förutsättningar och det behöver få ta tid för att både planera och göra. 
 
Studien visade att planer och intentioner som förbättringsarbetet hade från start förändrades genom 
patientdelaktigheten. Ett agilt förhållningssätt som klarar av att förändra sitt förbättringsarbete är 
nödvändigt för att kunna utveckla vården tillsammans med patienterna, liksom mod och förmåga att 
gå tillmötes det som kommer fram genom patienternas delaktighet.  
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Bilaga 1. Bakgrundsdata: Bristningar grad 3-4 vaginal förlossning 
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Bilaga 2. Översikt design av förbättringsarbetet vid start utifrån The improvement ramp

Measures

Change ideas

Specific aim

Global aim

Theme

Assecement

PDSA

Bättre förlossningsvård

1. Skriva ut 
patienten:
Undersöka
Informera

2. Ge skriftlig 
patient 

information

3.Info 
bäcken

Botten, lyft, 
träning mm

Utskrivning Uppföljning

5. Boka och 
kalla till 

återbesök

4. Akuta 
besök/

frågor efter 
hemkomst

6. Återbesök 
till

mottagning

PDSA 1.1 

PDSA 1.2  ...

PDSA 2.1

PDSA 2.2 ...Förbättringstrappan P  D

S  A

PDSA 4.1

PDSA 4.2...

P  D

S  A

P  D

S  A

PDSA 3.1

PDSA 3.2...

P  D

S  A

 Strukturera och systematisera uppföljning (PDSA 1) 

 Förbättra bedömning och diagnostik( PDSA 2)

 Förbättra patientinformationen (PDSA 3)

 Göra patienter delaktiga i förbättringsarbetet (PDSA 4) 

- Antal pat som kallats till återbesök 

- Andel patienter som genomfört 

uppföljningsbesök inom 12 v

- Antal patienter som upplevt att de fått 

tillräcklig information

- Antal patienter fysioterapeutinformation

 Införa bristningsregistret

 Uppföljning via bristningsregistret, använda enkäterna

 Specialiserad mottagning med specialistkompetens på bäckenbotten

 Standardisera uppföljningsbesöket, införa 3D ultraljud

 Förbättra patientinformationen

 Individuell fysioterapeutinformation (bäckenbotteninformation, 

bäckenbottenträning, ergonomiska råd, träningsråd) innan hemgång
 Införa Vårdkedja som tydliggör vart patienten ka vända sig

 Prova hur man kan göra patienterna delaktiga

Förbättra eftervården 

efterbristning grad 3-4

 



 

 

Bilaga 3. Illustration av patientprocessen 
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Illustration av patientprocessen i relation till de kliniska mikrosystem i patientprocessen 
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Informera
Remittera

Innan hemgång

Undersöka
Diagnostisera 

bristning

Purpose: Ge vård och omvärdnad efter förlossning

CMS Förlossningen

Purpose: Åtgärda bristning

Vårda
Stödja

Purpose: Följa upp 

Undersöka/
Diagnostisera

Informera/
Undersöka/
Behandla:

Besvär

Purpose:: Behandla

Undersöka/
Diagnostisera/

Behandla

Patients – Kvinnor som drabbats av en bristning grad 3-4 i samband med förlossning som förlösts på SUS Lund och Malmö

People:
Läkare
Barnmorska, Undersköterska

People:
Läkare – KK, narkos
Sjuksköterska- narkos, op
Undersköterska

People:
Läkare
Barnmorska, sjuksköterska, Undersköterska
Fysioterapeut

People:
Läkare (obstetriker)
Uroterapeut

People:
Läkare (urogynekolog)
Uroterapeut
Fysioterapeut

Purpose:: Förlösa

CMS Operationsenhet CMS BB/Patienthotell CMS Saknas CMS ?? CMS BBC

 



 

 

Bilaga 4. 5P kartläggning av de olika ingående mikrosystemen i patientresan 

 

 Purpose Patients Professionell
s 

Processes Patterns 

BB Lund Vård av inneliggande 
patienter, gravida och 
förlösta 
 
 
 

Gravida efter grav vecka 
22 
Förlösta 0- 3 dagar efter 
förlossning 

Läkare/obstetriker 
Barnmorskor 
Sjuksköterskor 
Undersköterskor 
Medicinska 
sekreterare 

Bristningar gr 3-4 
(+ flera andra) 
 
 

Platsbrist 
Många barnmorskor  och 
läkare 

Patienthotellet Lund Lättare eftervård i 
hotellform av förlösta 

Förlösta 0- 3 dagar efter 
förlossning, 
normalförlossningar utan 
komplikationer 

Sjuksköterskor Bristningar gr 3-4 
(+ flera andra) 
 

Lättare eftervård 
Har inte möjlighet till 
gynundersökningar 

BB Malmö Vård av inneliggande 
patienter, gravida och 
förlösta 
 
Mottagningar i 
efterförloppet för barn och 
mamma; DropIn 
mottagning 

Gravida efter v 22 
Förlösta 0- 3 dagar efter 
förlossning 

Läkare/obstetriker 
Barnmorskor 
Sjuksköterskor 
Undersköterskor 
Medicinska 
sekreterare 

Bristningar gr 3-4 
(+ flera andra) 
 

Platsbrist  
Högt flöde 
Stor enhet 
Många barnmorskor och 
läkare 
 

Bäckenbottencentrum Mottagning för patienter 
med olika former av 
bäckenbottenproblematik 
och urogynekologi   
 
Uppföljningsmottagning 
för bristningar grad 3-4 
 

Komplikationer efter 
bristning 
Inkontinens 
Prolaps 
Andra urogynekologiska 
besvär 

Läkare/urogynekolo
g 
Uroterapeuter 
Undersköterskor 
Medicinska 
sekreterare 

Bristningar gr 3-4 
(+ flera andra) 
 
 

Högspecialiserad vård 

Gynakutmottagning 
Lund 

Akutmottagning inom 
gynekologi 

Akuta gynekologiska 
besvär 
Kvinnor med akuta besvär 
efter förlossning och efter 
bristning 

Läkare/gynekolog 
Barnmorskor 
Sjuksköterskor 
Undersköterskor 
Medicinska 
sekreterare 

Bristningar gr 3-4 
(+ flera andra) 

 

Gynakutmottagning 
Malmö 

Akutmottagning inom 
gynekologi 

 Läkare/gynekolog 
Barnmorskor 
Sjuksköterskor 
Undersköterskor 
Medicinska 
sekreterare 

Bristningar gr 3-4 
(+ flera andra) 
 

 



 

 

Specialistmödravårds 
mottagning 
Lund 

Akutmottagning för 
gravida 
Akutmottagning efter 
förlossning för viss typ av 
komplikationer 

Gravida i behov av 
Specialistmödravård på 
remiss 
Sectiopatienter efter 
förlossning 

Läkare/obstetriker 
Barnmorskor 
Biomedicinska 
analytiker 
Undersköterskor 
Medicinska 
sekreterare 

? Bristningar gr 3-4 
(+ flera andra) 
 

 

Specialistmödravårds 
mottagning 
Malmö 

Akutmottagning för 
gravida 
Akutmottagning efter 
förlossning för viss typ av 
komplikationer 

Gravida i behov av 
Specilistmödravård på 
remiss 
Sectiopatienter efter 
förlossning 
 

Läkare/obstetriker 
Barnmorskor 
Biomedicinska 
analytiker 
Undersköterskor 
Medicinska 
sekreterare 

? Bristningar gr 3-4 
(+ flera andra) 
 

 

KK Rådgivning Telefonrådgivning för 
medborgare 

Gynekologi 
Obstetrik 

Barnmorskor 
Sjuksköterskor 

Bristningar gr 3-4 
(+ flera andra) 
 

 

Kvinnohälsan 
Malmö/Fysioterapeuter 

Mottagningsverksamhet 
och behandling av 
inneliggande patienter på 
vårdavdelning 

Gynekologi 
Obstetrik 
 
Bäckenbotteninformation 
Bäckenbottenträning 

Fysioterapeuter 
Uroterapeutet 
 

  

 



 

 

Bilaga 5. Påverkansanalys

Mål/ 
målområde 

Testa former för att ta del av patienternas erfarenheter och behov 

Förbättrad bedömning och 
diagnostik av bristningen 

Granskning och bedömning av enkätsvar från bristningsregistret 

Forum för att redesigna vårdprocessen tillsammans med 
patienterna 

Nytt arbetssätt för bäckenbotteninformation 

Ta fram en vårdkedja  
 

Använda 3 D ultraljud vid uppföljningsbesök 10 v 

Alla kvinnor är välinformerade; 
om skadan, läkningsförlopp, ev. 
komplikationer, egenvård, vart de 
kan vända sig, hur uppföljning 
görs 

Vårdprocessen designas 
tillsammans efter kvinnors behov 
och tillsammans med kvinnorna 

Primär påverkan 
(2-4) 
”Vad?” 

Sekundär påverkan 
”Hur?” 

Alla kvinnor följs upp strukturerat 
 

 Införa bristningsregistret 

 Erbjuda samma uppföljning för alla; inrätta ny typ av mottagning, 
styra alla patienterna till denna 

Standardisera uppföljningsbesök; checklista 

Införa nya former för uppföljning  

Justera befintlig skriftlig patientinformation, öka antalet 
informationstillfällen 

 Nytt arbetssätt för internremisshantering, bevakning 
(remissbekräftelser) och bokning.(kallelser) 

Vårddygn i samband med primär/elektiv höft- och knäplastikkirurgi
andel vårddygn <6, operationdag=dag1
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Förbättra eftervården för 
kvinnor som fått bristning 
grad 3-4 



 

 

Bilaga 6. Gapanalys med förbättringsförslag  

 
Aktivitet/område 
där gapet finns 

Identifierat gap Förbättringsidéer Kategori 

Patientinformation – 
patienten får skriftlig 
information i form av 
en broschyr i samband 
med utskrivning 
 

Patientinformationen ser 
olika ut mellan orterna. 
Informationen är riktad till 
alla bristningar varför 
specifik information till 
allvarliga bristningar inte 
finns med. Informationen 
innehåller svåra ord och 
beskrivning av uppföljning 
och kontaktinformation till 
verksamheten saknas 

Förbättra befintlig 
patientinformation, 
använda samma 
patientinformation i Malmö 
och Lund 

Information 

Patienten får skriftlig 
information genom 
bristningsregistrets 
enkät från 
bristningsregistret vid 
10 dagar, 8 veckor och 
ett år 

Enkäten är en standardmall 
där informationen inte 
följer klinikens riktlinjer, 
inte är synkroniserad till var 
i vårdförloppet patienten är 
och innehåller svåra ord 

Förbättra informationen i 
enkäterna så att den har 
samma innehåll som PM 
och aktuella 
kontaktuppgifter 

Information 

Patienterna får 
bäckenbotteninformati
on, råd om egenvård 
och träningsråd i 
samband med hemgång 

I Malmö hålls 
gruppinformation, där 
ibland grad 3-4 efteråt får 
ytterligare fördjupad 
information. Kvinnor som 
går hem på helgen från 
Malmö missas 
Kvinnor i Lund får ingen 
form av 
bäckenbotteninformation; 
samarbete mellan 
fysioterapeut och avdelning 
ej etablerad 

Omarbeta 
informationsmaterialet till 
en allmän del och en 
fördjupningsdel för grad 3-
4. Grad 3-4 integreras i den 
skriftliga 
patientinformationen 
Införa gruppinformation på 
BB Lund 
Införa specifik information i 
Lund för grad 3-4 

Information 

PM för utskrivning av 
patienter   

PM följs i varierande grad. 
Olika PM mellan orterna 

Medicinska riktlinjer 
uppdateras och genomgång 
av PM i läkargruppen 

Bedömning 
Information 

 Bristningar inspekteras inte 
innan hemgång; gyn 
undersökning utförs inte 
vid utskrivningssamtalet 

Information till 
läkargruppen, fokus på 
frågan 

Bedömning 
Information 

Information om hur 
uppföljningen ska göras 

Patienten oklar över var och 
när uppföljningen kommer 
att ske 

Skriftlig information i PM 
Muntlig information i 
utskrivningssamtal 
Remissbekräftelse efter 
hemkomst 

Information 
Process 

Oklart vart patienterna 
ska vända sig med 
besvär, dagtid/nattetid 
 
 
 
 
efter 7 dagar 

Patienter med akuta besvär 
hänvisas till GynAkuterna 
där det saknas kompetens 
kring bristningar, långa 
väntetider och inte lämpligt 
att vänta med nyfödd bebis. 
 
BB Lund har inte 
återbesöksmottagning 
Patienthotellets 
återbesöksmottagningar 
har ingen barnmorska 

Styra patienterna till Spec 
Akut mottagningar? 
Styra till samma 
mottagning där vi har BB 
återbesök? 
 

Organisation 

Strukturerad 
uppföljning 

Olikheter mellan orter om 
uppföljning och innehåll i 
uppföljning 

Uppföljningsmottagning 
med fysioterapeut och 
obstetriker 
Bristningsmottagning? 
Bristningsbarnmorska? 
Visitkort? 

Arbetssätt 
Kunskap och 
kompetens 
 



 

 

Gränssnitt mott BMM 
Rutin för att skicka 
remiss för uppföljning 

Patienter missas at kallas 
till uppföljningsbesök 
Rutin för att skicka remiss 
skiljer sig mellan orterna 
och remissgången är otydlig 
Många involverade 

Testa och införa ny blankett 
för internremiss, utarbeta, 
testa och införa ny 
remissprocess 

Arbetssätt 

Fler och tidigare 
uppföljningar 

Gap, saknas vård 
Patienterna saknar 
någonstans att vända sig 
efter hemkomst om man 
inte har akuta besvär 

?? 
Eftervårdsmottagning på 
KK? 
Telefonuppföljning från 
KK? 
Bristningsbarnmorska? 
Visitkort? 
Gränssnitt mott BMM 
 

Organisation 
 

Innehåll och kvalitet i 
uppföljningsbesöket 
 

Uppföljningen sker på båda 
orterna. Uppföljningen 
varierar beroende på vilken 
vårdgivare som har hand 
om uppföljningsbesöket. 

Standard utarbetas som 
provas och kontinuerligt 
förbättras under 2018 
Tidpunkt för 
uppföljningsbesök flyttas 
fram 

Organisation 
Kunskap och 
kompetens 
 

Diagnostik av 
bäckenbottenskador 

Palpation och knipfunktion 
inte tillräckligt för att 
diagnostisera 
bäckenbottenskador 

Använda 
bristningsregistrets 8 v 
enkät 
Bedömning av 
komplikationer i 
Bristningsregistret 
Diagnostik med 3 D 
ultraljud 

Bedömning 
och diagnostik 

PM för var patienter 
som får komplikationer 
ska tas om hand 
subakut och icke-akut 

Olika omhändertagande 
mellan orterna beroende på 
var PMn anger att patienten 
ska tas omhand.  

Beslut i LG om vart 
patienterna ska söka sig, 
dagtid och jourtid 
Designa vårdkedjan 
Gränssnitt till BMM och 
BBC 

Organisation 

Oklart för andra 
vårdaktörer vart 
patienterna kan vända 
sig för att få vård för 
olika saker, respektive 
vart vårdaktören kan 
remittera  

Gap, saknas vård och/eller 
saknas tydlig organisation 

Testa att ta hand om 
patienterna på 
återbesöksmottagning i 
Malmö 
Testa att öppna 
uppföljningsmottagning för 
tidigare besök, senare besök 
och även grad 2 med 
besvär= Ny mottagning= 
Bristningsmottagning? 
Eftervårdsmottagning 
 

Organisation 
 

?  Hur vet vi att det som 
definierats i gapanalysen är 
patienternas behov? 

Hur tar vi reda på 
patienternas behov?  

 

 

 



 

 

Bilaga 7. Nolans förbättringsmodell – PDSA – mätning 

PDSA Hur vet vi att en förändring 
är en förbättring? 

Mått Mätning Typ av 
mått 

Alla kvinnor följs upp strukturerat 
PDSA 1.1 Alla kvinnor följs upp via 

bristningsregistret 
Täckningsgrad i bristningsregistret Bristningsregistret antalet patienter 

registrerade i förhållande till antalet diagnoser 
för bristning grad 3-4 i obstetrix 

Processmått 

 Alla kvinnor fyller i 8 veckors enkäter i 
bristningsregistret, som används vid 
uppföljningsbesöket 

Antal kvinnor som inte fyllt i enkät Antal obesvarade enkäter för kvinnor förlösta 
2018 ur bristningsregistret 

Processmått 

PDSA 1.2 Inga patienter missas att kallas Antal patienter som inte kallats till 
uppföljningsbesök 

Registrerade i bristningsregistret som inte 
kallats i PASIS 
Per månad jan 2018- mars 2019 

Utfallsmått 

 Se ovan Andel patienter som 
bevakats/kallats för 
uppföljningsbesök 

Månadsvis, antal bevakade/kallade i relation till 
totalen antal kvinnor med grad 3-4 

Styrdiagram, 
variation över 
tid  

God kvalitet i bedömning och diagnostik av kvinnans skada och ev komplikationer 

PDSA 2.1 Standardisera uppföljningsbesöket Standard finns och beskriven Standard finns och beskriven Processmått 
PDSA 2.2 Alla kvinnor har erbjudits diagnostik med 

3 D ultraljud vid uppföljningsbesök; inom 
12 veckor 

Andel av kvinnor som fått 
uppföljningsbesök med 3 D 
ultraljud 
Andelen som genomfört 
uppföljningsbesök inom 12 veckor 

Journalgranskning förlösta jan 2018 – mars 
2019 
Antal som kommit på uppföljningsbesök 
relaterat till totalt antal 

Processmått 

Alla kvinnor är välinformerade; om skadan, läkningsförlopp, ev. komplikationer, vart de kan vända sig, hur uppföljning görs 
PDSA 3 Patienten uppfattar att man fått tillräcklig 

information 
Antal patienter som upplever att de 
fått tillräcklig information 4-5 på 
en 5 gradig skala 

Frågeformulär vid uppföljningsbesök aug 2018 
- framåt 
 

Utfallsmått 

PDSA 3.1 Patienten uppfattar att man fått tillräcklig 
information om uppföljning 

Andel patienter som anser att de 
fått tillräcklig information om 
uppföljning, 4-5 på en 5 gradig 
skala 

Frågeformulär vid uppföljningsbesök aug 2018 
- framåt 
 

Processmått 

PDSA 3.2 Ökad tillgänglighet till 
bäckenbotteninformation av fysioterapeut 

Andel patienter som fått 
BB/patienthotell Lund som fått 
bäckenbotteninformation av 
fysioterapeut 

Lista hos fysioterapeut Utfallsmått 

Vårdprocessen utformas utifrån patienternas behov och tillsammans med patienterna 

PDSA 4 Verksamheten har fått erfarenhet av 
patientdelaktighet 

Antal genomförda former 
 

Redovisning av former, erfarenheter Kvalitativ 
beskrivning 

 Vårdprocessen är visualiserad, beslutad 
och införd 

   

 



 

 

Bilaga 8. Värdekompassen  
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Kliniskt/professionell status 

 Täckningsgrad i bristningsregistret  

 Andel ifyllda 8 veckors enkäter  

 Andel patienter som kommit på 
uppföljningsbesök 12 veckor 
postpartum 

 Andel utskrivningssamtal med 
läkare 

 Andel inspektion/undersökning 
vid utskrivning 

 Andel bedömning av interna 
sfinktern 

 Andel som fått 
bäckenbotteninformation av 
fysioterapeut vid utskrivning 

Funktionellt status 

 Andel patienter som är 
komplikationsfria vid 8 
veckor respektive 1 års 

 Antal patienter som behövt 
söka akutmottagning på 
grund av besvär från 
bristning inom 4 veckor 
postpartum 

Patienterfarenheter 

 Patienttillfredsställelse med 
information 

 Antal patienter som fått 
information om planerad 
uppföljning 

 Antal patienter som medverkat i 
förbättringsarbetet 

 Antal förbättringsförslag som 
identifierats genom 
patientdelaktighet i 
förbättringsarbetet Resurser 

 Tidsåtgång per 
uppföljningsbesök 

 Antal mottagningar per vecka 

 Resursåtgång per månad för 
läkare respektive uroterapeut 

 Kostnad personalresurser 



 

 

Bilaga 9. Översikt över PDSA som genomförts i de olika interventionerna och förbättringsåtgärderna 

 
PDSA  Plan Do Study Act 

Intervention 1 – Strukturera och standardisera uppföljning  
PDSA 1.1 Införa och använda 

bristningsregistret i 
uppföljning 

    

PDSA 1.1.1 Testa arbetssätt och 
rutiner för 
administration av 
bristningsregistret  

1: Utbildning från GynOp, 
utse administratörer 
 
 
 
 
2: Utbilda sekreterare på 
förlossningen 
 
 
 
3: Sekr ska ta fram data ur 
Obstetrix 

Med sekr hämtar 
information om bristningar 
och lägga in i 
bristningsregistret 
 
 
Med sekr hämtar 
information om bristningar 
och lägga in i 
bristningsregistret 
 
Gör 

Med sekr som utsetts befann 
sig långt från verksamheten 
där bristningarna hände, 
svårt att få information 
 
Med sekr hittar vid med 
registrering i PASIS 
patienter som inte 
registrerats i liggaren där 
informationen hämtats från 

Flytta uppdraget till med 
sekr på förlossningen 
 
 
 
 
Med sekr tar fram annat 
arbetssätt där man hämtar 
data direkt från Obstetrix 
 
 
 
 

PDSA 1.1.2 Testa arbetssätt för 
bedömning av enkäter 
och återkoppling till 
läkare 

1: Utbildning från GynOp, 
Besluta vem/vilka som ska 
granska, bedöma och 
återkoppla 
 
2: ej påbörjat 

Procesansvarig läkare 
granskar, bedömer och 
återkopplar 

Återkoppling till läkare via 
mail, oklart om vad läkarna 
tycker om detta sätt 

Utvärdering av arbetssätt 
för återkoppling 
 

PDSA 1.1.3 Testa arbetssätt för att 
använda 
bristningsregistrets 8 
veckors enkät med svar 
tillsammans med 
patienten vid 
uppföljningsbesöket  

1: Ge behörighet till 
fysioterapeut att läsa 
enkätsvar 
Flytta fram tidplan för 
uppföljningsbesök från 8-10 
veckor så att enkätsvar 
hinner komma in innan 
besök 
Informera patienterna om 
vikten av att ha fyllt i via 
remissbekräftelse och 
kallelse 
 
2: Skriva ut pappersenkät 
som patienten kan besvara 
på plats 

Skickar remissbekräftelse 
och kallelse med 
information 
Fysioterapeuten läser 
enkätsvar 
Fysioterapeuten går igenom 
enkätsvar vid 
uppföljningsbesöket 
tillsammans med patienten 
 
 
 
 
Patienter fyller i, sekr lägger 
in manuellt 

En del patienter hade missat 
att svara.  
 
Värdefullt att gå igenom vad 
patienten svarat 
tillsammans med patienten, 
relevant information 
framkom och missades inte 
 
 
 
 
 
Tar extra tid för sekr när 
patienten fyller i på papper 

Patienterna behöver ges 
möjlighet att besvara på 
plats  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersöka möjligheter att 
ha Ipad med länk. Ej aktuellt 
i nuläge 



 

 

PDSA 1.2 + 
2.3 

Testa nytt process för att 
internremittera 
patienter till ny 
mottagning 

1: Blankett internremiss 
utformas.  
 
 
 
 
 
 
2: Dialog med RBC Malmö 
ang mottagande av 
internremiss och rutin för 
bevakning 
 
 
 
 
3: Plan för att sekreterare på 
förlossningen skriver 
internremiss i samband med 
att de registrerar data om 
patienten i 
bristningsregistret 

Testar blankett 
 
 
 
 
 
 
 
Använder blankett version 2 
Skickar till RBC 
 
 
 
 
 
 
Sekr på förlossningen 
skickar remiss 

Mer information behövs i 
blanketten. Blanketten 
kommer till fysioterapeuten 
som inte har tid eller 
kunskap kring riktlinjer för 
bevakningar 
 
 
Många involverade i att 
identifiera och 
internremittera patienter, 
internremisser i varierande 
former från olika håll: 
Personer kan riskera tappas 
eller få flera internremisser 
 
Fungerar väl 

Beslut om att justera 
blankett 
Diskussion kring att ändra 
internremissprocess så att 
RBC tar emot och 
administrerar  
 
 
Dialog med sektionschef och 
enhetschef kring behov av 
att ändra processen; ha färre 
involverade  
 
 
 
 
0 (SSDA) 

Intervention 2 - Förbättra bedömning och diagnostik av bäckenbottenskador/komplikationer efter 

PDSA 2.1 Standardisera 
uppföljningsbesöket 10 
v 

1: Ta fram en test-mell 
(checklista) för 10 v 
uppföljningsbesöket  
 
 
 
2: Justering av mall ska 
göras av uroter 

Gör uppföljningen enligt 
mall 
 
 
 
 
Testar mall version 2 

Mallen harmonierar inte 
med befintlig journalmall 
 
 

Undersöka möjligheter att 
justera befintlig journalmall 
Kvalitativ utvärdering av 
mall. Behov av att justera 
mall 
 
Löpande justering av mall 

PDSA 2.2 Testa arbetssätt med 3D 
ultraljud på alla kvinnor 
som kommer för 
uppföljningsbesök 10 v 

Köpa in ultraljudsapparat 
Utbilda fysioterapeut, 
handleda genom att göra 
uppföljningen med både 
läkare och fysioterapeut 
tillsammans 
Samordna logistik kring 
mottagning med andra som 
använder 
ultraljudsapparaten 
 
 
 
 

Gör 3D ultraljud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar tid att lära sig 
undersökningsmetodik 
Sårbarhet med bara en 
fysioterapeut som har 
kompetensen 
Svårt att samordna mellan 
läkare och fysioterapeut för 
att hitta tider för 
gemensamma mottagningar 
Konkurrens om 
ultraljudsapparat 
Även andra än grad 3-4 efter 
10 veckor har behov av 
bättre diagnostik genom 3D 

Utvärdering av arbetssätt, 
ska alla patienter genomgå 
3D ultraljud i maj 2019 
 
Ta upp i LG om prioritering 
av uppdrag, resurs-
kostnadsberäkning samt 
logistik och sårbarhet. 
 
 
 
 
 



 

 

Inrätta en 
bäckenbottenmottagning, 
definiera målgrupp, avsätta 
resurser, planera 
mottagningar 

 
Genomför mottagningar 

 
 

Intervention 3 – Förbättra information till patienter  

PDSA 3.1 Förbättra den skriftliga 
patientinformationen 

Genomgång av befintlig 
patientinformation i Lund 
och Malmö. Genomgång av 
evidens om eftervård efter 
bristningar 
Utforma utkast, testa på 10 
patienter 
 
Patientföreträdarna får 
materialet för genomgång  

----- 
 
 
 
 
 
 
 
Går igenom 

Testen genomfördes inte 
enligt plan.  

Be patientföreträdarna läsa 
patientinformationen, ge 
förslag på justeringar.  

PDSA 3.2 Förbättra 
informationen om 
uppföljning genom att 
införa remissbekräftelse 

Ta fram ett utkast för 
remissbekräftelse. 
Informera RBC om att 
skicka remissbekräftelse när 
internremiss inkommer och 
patienten läggs op 
bevakning. Säkerställa att 
internremisser skickas till 
RBC minst 1 gång7vecka 

Skickar remissbekräftelse 
när bevakningen läggs 

Utvärdera kvalitativt genom 
att fråga KK Rådgivning om 
de upplever att de kvinnor 
med bristning som ringer 
undrar över remissen 
 
Utvärdera vid 
uppföljningsbesöket.  
Sammanställa resultat 

Efter utvärdering av 
frågeformulär inkomna sept 
– dec 2018 
 
 
 
Till hösten 2019 
handlingsplan 

PDSA 3.3 Testa nytt arbetssätt för 
att ge patienter 
bäckenbotteninformati
on  

Fysioterapeuten identifierar 
i Obstetrix, kontaktar 
patienten på avdelningen 
 
Förankra med fysioterapeut 
+ enhetschefer BB 

Söker upp patienterna och 
informera 
 
 
FT söker upp 
barnmorskorna, får info om 
patient 
 
 
 
Patientansvarig barnmorska 
ringer fysioterapeuten och 
kommer överens om tid, 
meddelar patienten 

Tidskrävande att leta i 
Obstetrix. Hittar inte 
patienterna på avdelningen 
 
Går fortsatt inte att hitta 
patienterna 
 
 
 
 
ungerar 
Ska det fortsätta efter 
testperiod? 

Fysioterapeuten hitta 
patienterna genom att gå till 
barnmorskorna på BB 
 
Patientansvariga 
barnmorskor behöver säkra 
vilka patienter och hur de 
ska träffa patienten 
 
 
Sätts upp för beslut om 
fortsättning 

PDSA 3.4 Införa fler 
informationstillfällen 

Remissbekräftelser (PDSA 
3.2) + automatiskt via 
bristningsregistret 
 
 
 

Automatiskt utskick 
 
 
 
 
 

Oklar vad informationen 
innehåller 
 
 
 
 

Undersöka hur se vad som 
står och man kan ändra 
informationen. Anpassa 
informationen till 
verksamhetens PM och 
kontaktvägar 



 

 

 
Justera information 

Skickar ut med justerad 
information 

 
Oklart om vad patienterna 
tycker 
Fråga till 
patientföreträdarna 

 

PDSA 3.5 Utforma flödesschema 
för att tydliggöra vart 
patienten ska vända sig 

Ta fram utkast inom VOt 
Förankra hos 
kunskapscentrum 

Har dialog med 
kunskapscentrum 

Input från BMM 
Regionalt/lokalt? 

Komplettera med 
vårdprogram för SUS 

Intervention 4 – göra patienterna delaktiga i förbättringsarbetet  

PDSA 4 Testa former för 
patientdelaktighet i 
förbättringsarbete 

    

PDSA 4.1 Testa rekrytering till 
förbättringsarbete  

Möte med kommunikatör 
ang rekrytering 
Förslag på inlägg på 
Facebook 
se PDSA 4.1.2.1 

Rekryterar via film på FB 
som är utlagd 1-15 nov 
(vidare 4.1.2.1) 

Anmälningar kommer enligt 
plan 
Många delningar 13 000, 9 
anmälningar varav 2 önskar 
få egen vård 

---  

PDSA 4.1.1 Testa rekrytering av 
patienter via 
frågeformulär vid besök 

Lägga till fråga i befintligt 
frågeformulär om patienten 
vill delta i 
förbättringsarbetet  

Lämnar ut kompletterad 
enkät 

7 patienter angett intresse Samla namn för inbjudan till 
workshop 

PDSA 4.1.2 Testa rekrytering av 
patienter via sociala 
medier  

Inlägg på Facebook 
utformas, innehåll, dag, tid 
 
Inlägget ska pushas av 
kommunikatör  

Lägger ut enl plan 
 
 
Pushas 

Intresseanmälningar har 
inte kommit in 
 
Inga anmälningar 

Pusha inlägget 
 
 
Beslut att inte fortsätta, ta de 
andra kanalerna från förra 
workshopen + 
patientföreträdarna 

PDSA 
4.1.2.1 

Film på Facebook Tillfråga person om film 
Göra manus, bestämma om 
anmälan 
Spela in film, klippa film, 
lägga ut film 

Lägger ut film  Se 4.1  

PDSA 4.2 Testa frågeformulär 
som form för 
delaktighet 

Utforma frågor, ta fram 
frågeformulär 

Lämnar ut frågeformulär Fångar aktiviteter och 
upplevelser på det vi frågar 
om. Kan användas för att få 
en uppfattning om 
problemet och som 
uppföljning. Svårt fånga 
förbättringsförslag 

Fortsätta använda för att se 
hur det fungerar som base-
line att jämföra före-efter 
med respektive som 
utvärdering av patientens 
upplevelse i vissa aspekter 

PDSA 4.3 Testa telefonintervjuer 
som form för 
delaktighet 

Planera hur patienterna ska 
rekryteras. Kontakt med 
kommunikatör.  

Ringer och intervjua 
personerna 

Få personer anmält sig 
Svårt få tag på personerna 
på telefon, får ringa många 
gånger 
 

Ringer ett kort första samtal 
där man bestämmer tid.  
 
Testet genomfört 



 

 

Förslag om rekrytering via 
film på Facebook, se vidare 
PDSA 4.3.1 
Planera hur anmälan ska tas 
emot, lägga upp 
funktionsbrevlåda som man 
kan anmäla sig till 
Rigga för att kunna ringa 
alla; tillsätta personer som 
kan intervjua 
Ta fram intervjufrågor 
Ordna utrustning, telefon 
Bestämma tidplan 

PDSA 4.4 Testa samverkan med 
patientföreträdare 

Ringa upp patient som hört 
av sig; boka möte  
 
 
Planera fortsatt samverkan; 
möten, former, aktiviteter 

Genomföra möte 
 
 
 
Samverkar 

Patientföreträdarna har 
input och vill delta aktivt i 
förbättringsarbetet 

Fortsatt samarbete; 
inkludera i 
förbättringsarbetet 
 
 

PDSA 4.5 Testa workshop som 
form för delaktighet 

Syfte och idé kring 
workshop 
Boka möte med 
patientforum och 
kommunikatör 
Planera för rekrytering av 
deltagare; vilken målgrupp, 
hur når man dem 
Diskussion kring metodik 
för ws, titta på olika typer 
Tidplan för planering och 
genomförande 
 
Planera efterarbete 
 
 
 
 
 
Planera ws 2 
Inbjudning, syfte, agenda, 
material, boka lokal, fika 

Genomföra ws 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efterarbetar 
 
 
 
 
 
Planerar med patientforum, 
medarbetare, 
patientföreträdare 
Skickar ut inbjudan 

Hann inte det vi tänkt 
Efterfrågar ytterligare möte 
Blev en förbättringsgrupp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patienterna uttryckt 
önskemål om ws 2, behöver 
göra lösningsförslag 
tillsammans med 
patienterna 
 
Svårighet att få deltagande 
av patienter 

Efterarbete 
 
Boka in uppföljning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjuda in till ny workshop 
 
 
 
 
 
Patientföreträdarna 
kontaktar personligen 
kvinnor 
 

 
 



 

 

Bilaga 10. Flödesschema patienter med bristning grad 2-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravid
BMM

Förlossning

Ingen 
bristning

Sectio

Grad 1+2

Grad 3-4

Undersökning av 
bäckenbotten

Urinläckage vid 
ansträngning

Svagt knip

Inget läckage, 
måttligt/starkt knip

Smärta/spänning
/buktar

Bäckenbottenträni
ng och råd om 
fysisk aktivitet. 
Uppföljning hos 

barnmorska efter 
2-3 månader.

Flödesschema BMM – KK SUS
Bäckenbotten under och efter graviditet

Bäckenbottenträni
ng och råd om 
fysisk aktivitet.

Svagt knip

Remiss 
Fysioterapeut i 

PV

Hittar ej knipet

Bäckenbottenträni
ng, uppföljning hos 
barnmorska efter 
2-3 veckor. Hittar 

knipet?

JA

NEJ

Urinläckage 
vid 

ansträngning

Remiss till PV 
Vårdprogram

Råd om 
Bäckenbott
enträning
och fysisk 
aktivitet.

Info om 
förlossnings

rutiner.

6-8 v postpartum
Besök BMM  

Fortsatt vård

Urinläckage, 
gasläckage

trots 
bäckenbotten
träning efter 

12 mån

Akuta besvär
Grad 1-4

Gas och 
Avföringsläckage

Uppföljning via 
Bristningsregistret

Råd, ev. ny 
bedömning hos 
barnmorska 2-3 
mån, ev remiss

Stygn
Sår

UroGyn Mott
Uroterapi, Sexolog 
Fysioterapeut, Kur

Bäckenbottenmott
Uppföljning

Besvär

Bäckenbottencentrum KK

Spec akut

GYN akut

 

Förlossning

Grad 3-4 Utskrivning av 
läkare

- Insp/us
bristning
- Skriftlig 

patientinfo

Flödesschema KK SUS
Bäckenbotten uppföljning och vård vid besvär

BB Fortsatt vård/uppföljning

Akuta besvär
Grad 3-4:

Feber
Ökad svullnad 
Stygn har gått 

upp

UroGyn Mott
Uroterapi, Sexolog 
Fysioterapeut, Kur

Bristningsregistret
Enkät

Enkätinformation

Bäckenbottenmott
Uppföljning

Besvär

Spec BM
Spec läk

BMM

0                                               2V               4V             6V       8V     10V       12V                6M              1Å    

GynAkut
Jourtid

Grad 1-2

HEM

Kontakt-
BM

TelefonBäckenbotten
Info

av fysioterapeut

KKD    
0771-

111888
# 3

Remiss enligt 
Flödesschema

Subakuta
Icke-akuta

besvär
0 – 12 v

KKD    
0771-

111888
# 3

Rådgivning
Vidarebefodran
till mottagning

Spec BM

Bäckenbottencentrum KK

 



 

 

Bilaga 11. Intervjuguide fokusgrupp 

 

 Berätta om hur ni arbetat med patientdelaktighet? 
 Beskriv de olika tillvägagångssätt ni testat.  
 Hur upplevde ni de olika tillvägagångssätten? Vilka utmaningar och möjligheter 

har ni sett? 
 Vilka erfarenheter har ni gjort i arbetet med patientdelaktighet? 

 
 


