
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer evidensbaserad vård för att 
bättre riskbedöma, förebygga- och 

behandla postoperativt illamående 

HUVUDOMRÅDE: Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd 

FÖRFATTARE: Elin Erlandson 

HANDLEDARE: Johan Thor 

JÖNKÖPING 2019,  september 

- En organisatorisk fallstudie av ett 
enhetsöverskridande förbättringsarbete 
i en komplex perioperativ verksamhet 
på ett Universitetssjukhus i Sverige 



 
Jönköping Academy 

Sammanfattning 

Postoperativt illamående och kräkning (PONV) förknippas med lidande, förlängd uppvakningstid och 
ökade vårdkostnader. På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utfördes ett förbättringsarbete 
för att förbättra tillämpningen av evidensbaserad profylax- och postoperativ behandling av PONV. 
En enhetsöverskridande PONV-riktlinje, med en tillhörande lathund i fickformat, utarbetades och 
infördes. Riktlinjen integrerades i läkemedelsjournalen och en stor utbildningsinsats genomfördes, 
vilken följdes av upprepad information via olika informationskanaler samt återkoppling av resultat till 
berörda aktörer. 
Förbättringsarbetet studerades i syfte att undersöka vilka främjande-respektive hindrande faktorer 
som fanns i förändringsprocessen. Studien innebar en organisatorisk fallstudie där data från 
dokumentation och observationer från förbättringsarbetet, kombinerades med fokusgruppsintervjuer 
med berörda aktörer, analyserade genom kvalitativ innehållsanalys.  
Förbättringsarbetet resulterade i att betydligt fler patienter erhöll evidensbaserad profylax- och 
behandling mot PONV samt en tendens till minskad incidens av PONV. 
Utbildningen tillsammans med informationsförfarandet och tillgång till den förenklade lathunden 
främjade tillämpning av riktlinjen. Svårigheten att nås av information i organisationen var ett hinder. 
Därför hade tillgång till en mer användarvänlig- och utvecklad informationsteknologi för samling och 
informationsspridning av riktlinjer tillsammans med fler utbildningstillfällen, troligtvis medfört ett 
ännu bättre resultat av förbättringsarbetet.  
 
Nyckelord: Förbättringsarbete, kvalitetsutveckling, PONV, förenklad lathund, evidensbaserad riktlinje 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jönköping Academy 

Summary 

Postoperative nausea and vomiting (PONV), is associated with suffering in patients, extended 
postoperative recovery time and increased costs of care. A quality improvement initiative (QI-
initiative) to improve application of evidence-based PONV guidelines was done. An evidence-based 
PONV-guideline was introduced together with a simplified algorithm of the guideline. A large 
educational and information effort was carried out and the guideline was integrated in the medical 
journal. An organizational case study was conducted on the QI-initiative, aimed to investigate 
conditions that can promote or obstruct adherence to an evidence-based guideline. Data from focus 
group interviews (analyzed through qualitative content analysis), results from measurement data- and 
documentation from the QI-initiative were combined and triangulated.  
A high adherence to the evidence-based PONV-guideline was achieved together with a tendency of 
decreased incidence of PONV. The study showed that the training- and information effort together 
with the algorithm contributed to the successful result of the QI-initiative. Difficulty of accessing 
information in the organization was an obstacle. Therefore, access to a more user-friendly- and 
developed information technology, together with an increased number of educational opportunities for 
staff, had probably led to an even better result of the QI-initiative. 
 
Keywords: Quality improvement work, PONV, simplified algorithm, evidence-based guideline 
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Inledning 

I samband med kirurgi finns alltid risk för tillstötande komplikationer och en av de vanligaste efter 
kirurgi med generell anestesi är postoperativt illamående och kräkning. Den vedertagna benämningen 
för detta är PONV, vilket står för engelskans Postoperative Nausea and Vomiting (Oddby-Muhrbeck & 
Lagerkranser, 2017; Gan et al, 2014).  Patienter upplever ofta PONV som mycket besvärande och 
ibland mer påfrestande än till exempel postoperativ smärta (Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser 2017; 
Hooper, 2015). Förutom kraftigt försämrad postoperativ komfort, riskerar patienter som drabbas av 
PONV, att drabbas av följd-komplikationer såsom till exempel försämrad sårläkning och 
vätskebalansrubbningar (Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser, 2017). Vidare beskriver Kranke & 
Eberhart (2011) hur PONV försenar intaget av perorala läkemedel samt peroral vätska och mat, vilket 
försvårar följsamheten till evidensbaserade koncept som syftar till tidig återhämtning efter kirurgi, 
såsom exempelvis ERAS (Enhanced Recovery After Surgery). Slutligen kan PONV medföra ett ökat 
vårdbehov och förlängt omhändertagande på den postoperativa avdelningen och/eller på den 
kirurgiska vårdavdelningen samt ett ökat antal oplanerade inläggningar på sjukhus. Det ökade 
vårdbehovet för i sin tur med sig ökade vårdkostnader (Gan et al, 2014; Hooper, 2015).  
 
Det finns mycket kunskap och forskning om hur PONV effektivt kan förebyggas och behandlas men i 
den vetenskapliga litteraturen om PONV problematiseras hur svårt det är att överföra denna evidens 
till att användas i kliniska verksamheter (Gan, 2014; Hooper, 2015). Samma utmaning fanns på den 
perioperativa enheten (anestesi och pre-postoperativ vård) på Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge, där förbättringsarbetet som ligger till grund för detta examensarbete genomfördes.    

Bakgrund  

Lokalt problem  

Förbättringsgap 
Den perioperativa enheten på Karolinska Sjukhusen i Huddinge hade en nedskriven evidensbaserad 
riktlinje för riskbedömning av PONV samt för förebyggande läkemedelsbehandling av PONV, men en 
enkätundersökning (bilaga 1) samt observationer tydde på att följsamheten till denna var bristfällig. 
Den profylaktiska strategin vid förebyggandet av PONV utgick inte från varje patients individuella risk 
att drabbas av PONV, vilket rekommenderas i vetenskaplig litteratur om PONV (Oddby-Muhrbeck & 
Lagerkranser, 2017; Gan et al., 2014; Hooper, 2015), utan val av profylaktisk strategi var mer beroende 
av vilken anestesisjuksköterska och/eller anestesiläkare som vårdade patienten. Enheten saknade 
dessutom en tydlig riktlinje för behandling av uppkommen PONV postoperativt. Postoperativt togs 
ingen hänsyn till vilken profylax som givits utan arbetssättet innebar istället att varje sjuksköterska, 
vid behandling av uppkommen PONV, valde utifrån fem olika antiemetiska läkemedel (läkemedel mot 
illamående), helt utifrån eget tycke och erfarenhetsbaserade kunskap. En enkätundersökning gällande 
behandling av PONV (bilaga 2), visade att sjuksköterskorna på PrePostOp oftast upprepade samma 
läkemedel som patienten fått som profylax inom 6 timmar, vilket enligt evidens inte är en effektiv 
metod att behandla PONV (Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser, 2017; Gan et al, 2014; Hooper, 2015).  
 
Sammantaget riskerade patienter att antingen erhålla för få – eller för många profylaxläkemedel vid 
förebyggandet av PONV samt riskerade att erhålla ineffektiv behandling vid uppkommen PONV, vilket 
inkluderade onödigt många läkemedel. Detta innebar att patienter riskerade onödiga biverkningar och 
förlängd postoperativ återhämtning (Gan et al, 2014). Arbetssättet bidrog också till onödiga 
läkemedelskostnader och ineffektiv användning av verksamhetens resurser. Slutligen riskerade 
patienterna att inte erhålla bästa möjliga evidensbaserade vård, att drabbas av PONV som kunde ha 
förebyggds samt få ett ökat lidande på grund av ineffektiv behandling. Patienter erhöll heller inte en 
jämlik- och kunskapsbaserad vård, vilket de har rätt till enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30.  

Aktuellt kunskapsläge om riskbedömning-, profylax- och behandling av PONV 
I litteraturen beskrivs att upp emot 30 procent av patienter som varit sövda med generell anestesi 
drabbas av kräkning och upp emot 50 procent av illamående, om de inte får adekvat profylax och 
behandling (Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser 2017; Gan et al, 2014; Hooper, 2015). För att minimera 
risken för att patienter ska drabbas av PONV och för att behandling av eventuell uppkommen PONV 
ska vara så effektiv som möjligt, bör varje anestesi-och postoperativ enhet ha tydliga 
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enhetsöverskridande kontextanpassade riktlinjer för riskbedömning-, profylax-, och behandling av 
PONV (Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser 2017; Gan et al, 2014; Hooper, 2015).  
Vidare bör ur ett patientindividuellt perspektiv, val av profylax- och behandlingsstrategi baseras på 
patientens preferenser, evaluerad PONV-risk samt utgå ifrån kostnad i förhållande till effektivitet 
(Dewinter et al, 2018; Gan et al, 2014; Hooper 2015).  
 
I litteraturen beskrivs flera mer eller mindre effektiva icke- farmakologiska åtgärder för att förebygga 
och behandla PONV. Riktlinjer för att förebygga sent uppkommen PONV som uppstår upp till 24 
timmar efter kirurgi (Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser, 2017; Gan et al, 2014) finns också beskrivna. 
Förbättringsarbetet i detta examensarbete har avgränsats till läkemedel som profylax-, och behandling 
av PONV samt till tidig PONV som uppstår på den postoperativa avdelningen. Förhoppningen är dock 
att det ska stimulera andra framtida förbättringsinsatser som inte endast berör läkemedel samt 
stimulera till förbättringsinsatser för att förebygga sent uppkommen PONV. 

Riskfaktorer PONV 
 
I litteraturen beskrivs flertalet riskfaktorer för PONV, illustrerade i tabell 1. Dessa delas in i 
patientrelaterade- och yttre riskfaktorer (Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser, 2017; Wiessmann, Kranke 
& Eberhart, 2015; Gan et al, 2014). 
 
Tabell 1. Riskfaktorer för PONV (Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser, 2017; Wiessmann, Kranke & 
Eberhart, 2015; Gan et al, 2014) 

 
 
Användningen av validerade riskskalor för PONV minskar signifikant risken för PONV. Ingen enskild 
riskfaktor kan dock enskilt, förutspå risk för PONV eller är tillräcklig för att motivera profylaktisk 
medicinering (Gan et al, 2014; Wiessmann, Kranke & Eberhart, 2015). Därför rekommenderas att 
patientens baslinje-risk att drabbas av PONV ska skattas med hjälp av en validerad riskbedömnings-
skala. Hänsyn bör också, enligt Gan et al (2014), tas till det kirurgiska ingreppet samt duration på 
anestesin, det vill säga yttre riskfaktorer. Slutligen bör varje anestesienhet använda en validerad skala 
som skattar patientens baslinje-risk samt utforma PONV-riktlinjer som är anpassad till den specifika 
kontexten, där hänsyn även tas till yttre riskfaktorer (Gan et al, 2014; Oddby-Muhrbeck & 
Lagerkranser, 2017).  

De två mest använda riskbedömningsskalorna är, enligt Gan (2014), Apfelskalan skalan (Apfel, Läärä, 
Kiovoranta, Greim & Roewer, 1999) och Koivoranta-skalan (Koivoranta, Lärrä, Snåre & Alahuhta, 
1997), vilka illustreras i Tabell 2. Skalorna baseras på de fem starkaste oberoende riskfaktorerna att 
drabbas av PONV. Varje riskfaktor genererar en poäng, ju högre poäng 0-4, desto högre risk för PONV. 
Vilken skala som ska används bör vara beroende av den specifika kontexten (Gan et al, 2014). 
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Tabell 2. Riskbedömningsskalor för PONV

 

Profylaxläkemedel mot PONV 
Det anses inte, enligt Gan et al (2015), kostnadseffektivt eller indicerat att ge profylaxläkemedel till 
samtliga patienter som sövs med generell anestesi, utan endast till patienter med fler än två 
riskfaktorer. Detta eftersom patienter med låg PONV-risk annars skulle riskera att erhålla onödiga 
läkemedel och därmed riskera att drabbas av onödiga biverkningar. Dessutom skulle profylax till 
samtliga dessa patienter medföra onödiga läkemedelskostnader(Gan et al, 2015).  
 
Effekten av olika antiemetiska läkemedel som PONV-profylax är väl studerat (Oddby-Muhrbeck & 
Lagerkranser, 2017; Gan et al, 2015). Profylaktiska läkemedel som visat sig vara mest effektiva är:  
 
-Kortikosteroider (Betapred®) 
-Serotonin-3 receptorantagonister (Ondansetron®) 
-Dopaminreceptorantagonister (Droperidol/Dridol®).  
 
Dessa läkemedel anses som effektmässigt likvärdiga och kombinerade med varandra är de mycket 
effektiva profylax hos högriskpatienter. Detta eftersom de olika läkemedlen fäster till olika receptorer i 
kräkcentrum (Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser, 2017; Gan et al, 2014; Hooper, 2015). I Litteraturen 
finns också rekommendationer för när i den anestesiologiska processen som läkemedlet ska ges samt i 
vilken dos (Gan et al, 2014).  

Behandling av etablerad PONV postoperativt 
Serotoninhämmare (Ondansetron) är det läkemedel som är mest studerat som behandling av PONV 
och anses ha bäst effekt. Det läkemedel som givits som profylax ska inte upprepas inom sex timmar 
eftersom receptorn där läkemedlet fäster då redan är mättad; nya doser ger därmed ingen ökad nytta 
utan däremot ökad risk för biverkningar och onödiga kostnader. Droperidol rekommenderas som 
behandling av PONV i de fall där Ondansetron givits som profylax och där PONV uppstår inom sex 
timmar från att Ondansetron givits (Gan et al, 2014; Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser, 2017). 

Införande av enhetliga riktlinjer för riskbedömning, profylax och behandling av PONV 
Trots all tillgänglig evidens inom området, belyses allt oftare svårigheten med att framgångsrikt införa 
och få hög följsamhet till evidensbaserade PONV-riktlinjer i kliniska verksamheter (Gan et al, 2014). 
Med andra ord överföra evidensbaserad kunskap till praktiskt arbete. Det finns vidare inte ett recept 
på att åstadkomma hög följsamhet till en PONV-riktlinje, utan varje enhet måste anpassa införandet 
av riktlinjen så att det passar den specifika kontexten (Gan et al, 2014).  
 
Ett sätt att öka följsamheten till en PONV-riktlinje och därigenom sänka incidensen av PONV kan, 
enligt Dewinter et al (2018) vara, att införa en förenklad lathund för riskbedömning-, profylax- och 
behandling av PONV. Dewinter et al. införde en förenklad lathund vilket ökade den studerade 
avdelningens följsamhet till evidensbaserade riktlinjer från 18 till 46 procent (p=0,0001). Vidare 
minskade incidensen av PONV de första 24 timmarna postoperativt från 33 till 22 procent (p=0,02). 
Gan et al (2014), rekommenderar också en förenklad lathund i sina konsensusriktlinjer, med syftet att 
öka följsamheten till evidensbaserade PONV-riktlinjer. 
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Förbättringskunskap och förbättringsvetenskap  
Hälso- och sjukvården dras enligt Bergman, Hellström, Lifvergren och Gustavsson (2015), med allt 
större utmaningar. Förutom att systematiskt förbättra medicinska behandlingar och omvårdnaden, 
finns ett stigande behov av att ha en systematik i hur vi förbättrar sättet hälso-och sjukvård levereras 
till patienterna samt hur hälso-och sjukvårdsystemen stöttar sina patienter att uppnå bättre hälsa och 
inte råka ut för vårdskada (Bergman et al, 2015). Utmaningarna med att lyckas med förändringsarbete, 
som håller över tid, inte bara vid införandet av enhetliga PONV-riktlinjer, är något som ständigt 
återkommer i litteratur om förändringsarbete (Reed, 2018; Burnes, 2014). All förbättring kräver 
förändring, men all förändring innebär inte förbättring (Berwick, 1996). Organisationsforskning visar 
till exempel att de flesta förändringsinitiativ misslyckas (Burnes, 2014). Ju större och mer komplex 
organisation, desto större är utmaningen (Reed, 2018; Burnes, 2014). Hälso-och sjukvård bedrivs ofta 
i sådana komplexa system vilka enligt Holland (2006) karaktäriseras av följande: 
 
Ett dynamiskt nätverk av komponenter som agerar parallellt med varandra och som konstant 
reagerar på vad de andra komponenterna gör, vilket i sin tur påverkar hur hela nätverket uppför 
sig (författarens översättning).  

Förbättringskunskap 
Förbättringskunskap innehåller, enligt pionjären Edwards Deming, fyra komponenter: 
systemtänkande, förståelse för variation, psykologi och kunskapsbildning (Best & Neuhauser, 2006). 
Vidare innebär förbättringskunskap kännedom om olika modeller och metoder för att förstå 
organisationens skilda system samt mäta och redovisa resultat (Forsberg, 2017). Vilken modell eller 
vilket verktyg som bör användas när och var, beror på kontext och vilken typ av förbättringsarbete som 
utförs (Provost & Murray, 2011).  

Kliniskt förbättringsarbete 
Förbättringsarbete kan definieras som de kombinerade och ständiga ansträngningar; som görs av alla-
medarbetare inom hälso- och sjukvården, patienter och deras familjer, forskare, finansiärer, 
utvecklare och utbildare, vilka innebär en förändring och leder till ett bättre resultat för patienterna 
(hälsa), bättre systemresultat (vård) och bättre professionell utveckling (lärande) (Batalden & 
Davidoff, 2007), författarens översättning) 
 
Förbättringsarbete handlar vidare om att minska klyftan mellan det vi faktiskt vet genom vetenskap 
och beprövad erfarenhet och hur vi gör i det dagliga arbetet (Forsberg, 2017). 
En viktig komponent för att åstadkomma förbättring är, enligt Batalden och Stoltz (1993), att i 
förbättringsarbeten kombinera förbättringskunskap med professionell kunskap (ämneskunskap, 
personliga färdigheter, värderingar och etik). Genom att kombinera dessa två främjas möjligheten att 
åstadkomma förbättringar som håller över tid samt möjligheten att öka värdet för de personer som 
vården är till för, det vill säga patienterna. I figur 1 illustreras Batalden och Stoltz (1993) teori.  
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Figur 1. Batalden & Stoltz (1993) teori om kombinationen av förbättringskunskap och Professionell 
kunskap (Nationella kvalitetsregister, sidan 10. 
 
Vidare beskriver Batalden och Davidoff (2007) en formel för kliniskt förbättringsarbete, vilken 
kombinerar fem komplexa kunskapsfält som behövs för att nå framgång i ett förbättringsarbete. 
Formeln illustrerar behovet av att kombinera vetenskaplig evidens med kunskap om den specifika 
kontexten. Kunskapssystemen kompletterar varandra och skapar tillsammans förutsättningar för 
framgångsrika förändringar som håller över tid (Figur 2).  
 
 

 
 
 
Figur 2.  Svensk översättning av Batalden och Davidoffs (2007) formel för framgångsrika 
förbättringsarbeten (Bergström & Andersson-Gäre, 2007) 
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Reed, Howe, Doyle & Bell (2018) beskriver ett teoretiskt ramverk-SHIFT-evidence (Successful 
Healthcare Improvement From Translating Evidence), vilket påminner om Batalden och Davidoffs 
formel (2007), men där stort fokus också läggs på komplexiteten som återfinns i hälso-och 
sjukvårdsorganisationer. Teorin bakom SHIFT-evidence är att för framgångsrika förbättringar, i vilka 
vetenskaplig evidens har transformerats till praktiskt utövande i ett hälso-och sjukvårdssystem, är det 
nödvändigt att agera vetenskapligt och pragmatiskt, samtidigt som komplexiteten i systemet 
omfamnas och att de som berörs av förändringen stärks i sin roll som aktörer i förändringsarbetet. 
 
Lärandeprocessen i förändringsarbete är en annan viktig komponent i förbättringsarbete enligt 
Ahrenfelt (2013). Han menar att för att få till en förändring som blir varaktig, krävs en så kallad 
förändring av andra ordningen. Detta innebär att det organisatoriska tänkandet och agerandet 
förändras på ett kvalitativt sätt, det vill säga att tankemönster, verklighetsbeskrivningar och agerande 
förändras. En förändring av andra ordningen handlar vidare om att skapa sig en djup förståelse om 
förändringen och om att ändra sitt sätt att agera och tänka. För att uppnå detta krävs ett lärande och 
förståelse från medarbetarna om varför förändringen görs. Ahrenfelt menar vidare att utbildning av 
basfakta och evidens utgör en grundsten i förändringsprocessen.  

Förbättringsvetenskap 
Förbättringsvetenskap är ett förhållandevis nytt vetenskapsområde och som är under snabb 
utveckling. En huvudsaklig beståndsdel inom förbättringsvetenskapen är fokus på design, 
användbarhet och utvärdering av komplexa mångfacetterade interventioner (Marshall, Pronovost & 
Dixon-Woods, 2013). Historiskt sätt har forskning inom förbättringsvetenskapen, enligt Portela, 
Pronovost, Woodcock, Carter, & Dixon-Woods (2015), fokuserat på resultat av förbättringsåtgärder 
men nu riktas allt mer fokus åt att studera själva förändringsprocessen; vad som fungerade och varför. 
Genom att studera själva förändringsprocessen kan kunskapen öka om vad som fungerar i en specifik 
kontex och därmed skapa en kunskapsgrund för förbättringsarbeten i liknande sammanhang eller 
kontext (Portela et al, 2015). 

Rationale 
Den perioperativa enheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, utgör ett bra exempel på 
ett komplext sjukvårdssystem där det finns en ständig utmaning i att bedriva framgångsrika 
förändringsarbeten som håller över tid. Införandet av en evidensbaserad PONV-riktlinje år 2007 på 
enheten är ett exempel på detta. Vid detta tillfälle samt vid revidering av riktlinjen år 2015, lade en 
drivande medarbetare mycket tid och energi på att införa en riktlinje för riskbedömning-, och profylax 
av PONV. Trots detta var följsamheten till riktlinjen år 2018 sviktande och kunskapsläget kring PONV 
i vissa delar av organisationen var mycket lågt. Det fanns därför ett uppenbart behov inom 
organisationen att göra ett systematiskt förbättringsarbete för att patienterna på enheten skulle erhålla 
evidensbaserad riskbedömning- profylax samt behandling av PONV. Dessutom var det indicerat att 
minska vårdkostnader på enheten eftersom sjukhuset drogs med stora budgetunderskott och 
besparingskrav. Detta förbättringsgap föranledde ett förbättringsarbete i att införa en 
enhetsöverskridande evidens- och kontextanpassad PONV-riktlinje på enheten. 
 
Erfarenheten och kunskapen av strukturerade enhetsöverskridande förbättringsarbeten, utförda med 
hjälp av vedertagna förbättrings-modeller och metoder var relativt begränsad på enheten. Denna 
kunskapslucka tillsammans med det gap som beskrivs i PONV-litteraturen- svårigheten i att införa 
enhetsöverskridande PONV-riktlinjer med hög följsamhet- gjorde det indicerat att studera ett sådant 
förbättringsarbete i syfte att fylla kunskapsluckan om vad i förändringsprocessen som fungerade (eller 
inte) och varför. 

Syfte och mål 

Syfte och mål med förbättringsarbetet och studien (figur 3) baseras på de identifierade gap som 
beskrivits i avsnitten lokalt problem och rationale. Vidare baseras förbättringsarbetets mål på 
baslinjemätningar, evidensbaserad kunskap och kännedom om den lokala kontexten.  
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Figur 3. Syfte och mål med förbättringsarbetet samt syfte med studien av förbättringsarbetet 

Metod 

Kontext 
Enheten där förbättringsarbetet och studien utfördes, kan betraktas som ett mesosystem – en del av 
ett stort universitetssjukhus. Mesosystemet kan i sin tur delas in i tre kliniska mikrosystem, illustreras 
i figur 4. Ett kliniskt mikrosystem utgörs av en avgränsad grupp patienter och deras familjer, hälso- 
och sjukvårdens team samt den information de hanterar (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007).  
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Figur 4. Mesosystemets tre mikrosystem (Anestesimottagning, Anestesienhet och PrePostOp) och dess 
syfte. 
 
Cirka 11 00 operationer genomförs i mesosystemet varje år, vilka innefattas av allt från mindre 
kirurgiska ingrepp till mer omfattande cancerkirurgi och transplantationskirurgi av lever, njurar och 
bukspottskörtel. Av totala andelen operationer är 41 procent akuta och 59 procent planerade 
(elektiva). Patientpopulationen är både vuxna och barn men detta förbättringsarbete har begränsats 
till endast vuxna patienter. De vuxna patienternas väg genom mesosystemet-genom den perioperativa 
processen- illustreras i figur 5.  
 

 
 
 
Figur 5. De vuxna patienternas väg genom mesosystemet 
 
Totalt 289 medarbetare finns i de tre mesosystemen, vilka innefattas av chefer, anestesiläkare, 
anestesisjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor på PrePostOp samt administrativ 
personal såsom chefsassistenter, IT-personal, och bemanningsassistenter. Medarbetare som dagligen 
träffar patienten i den perioperativa processen och därav innefattas av PONV-processen är 
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anestesiläkare, anestesisjuksköterskor samt sjuksköterskor och undersköterskor på PrePostOp. Deras 
roll i PONV-processen illustreras i figur 6.   
 

 
 
Figur 6. Medarbetares roll i PONV-processen 
 

Operationsplaneringssystemet Orbit 
Samtliga patienter som opereras i mesosystemet registreras i operationsplaneringssystemet Orbit. 
Systemet består av olika flikar som representerar olika delar av den perioperativa processen. 
Anestesibedömningen har en egen flik, där anestesiläkare ska dokumentera den information om 
patienten som behövs inför anestesin såsom till exempel PONV-risk. 
 

Kvalitetsregistret SPOR 
Under den anestesiologiska fliken i Orbit som fylls i vid själva anestesitillfället (under operationen) 
samt i fliken för postoperativ vård (fylls i på PrePostOp) ska eventuella komplikationer- exempelvis 
PONV, smärta, låg syresättning- som skett under anestesin eller under den postoperativa vården, 
registreras. Modulen är kopplad till kvalitetsregistret SPOR (Svenskt Perioperativt Register). 
 
Kvalitetsindikatorn PONV är indelad i tre variabler U311-u313:  
-U311 illamåendebehandling (fortsatt illamående trots en behandling) 
-U312 Illamående svår (terapiresistent, där behandling med minst tre preparat, inklusive 
förebyggande, inte hjälpt) 
-U313 kräkning (upprepade kräkningar) 
 
En patient kan bli registrerad för samtliga tre variabler och i statistik hämtas från registret räknas 
antalet registrerade variabler på den valda enheten. Detta innebär att en patient kan räknas flera 
gånger om den är registrerad för fler än en variabel. 
 

Metod förbättringsarbetet 

Förbättringsarbetets struktur 
Förbättringsarbetet genomfördes stegvis och systematiskt mellan augusti 2018 och september 2019. 
Dess struktur inspirerades av Dartmouth Microsystem Improvement Ramp (DMIC) (Nelson et al. 
(2007), se författarens egen-modifierade variant i figur 7. 
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Figur 7. Förbättringsarbetets övergripande struktur inspirerad av DMIC (Nelson et al, 2007, 
författarens egen modifiering och översättning). 
 
Förbättringsarbetet följde Nolans förbättringsmodell (Langely, Moen, Nolan, Nolan, Norman & 
Provost, 2009) som ger stöd i att åstadkomma förbättring (figur 8). Modellens tre grundläggande 
frågor besvarades med hjälp av olika kvalitetsmodeller och verktyg. 
 
  

 
Figur 8. Förbättringsmodellen utvecklad av Nolan och Deming (Nationella plattformen för 
förbättringskunskap, 2017). 

Förbättringsteamet 
Ett förbättringsteam bildades där medlemmar rekryterades utifrån förkunskap om organisationens 
processer, struktur och kulturella aspekter. De skulle också ha olika yrkesroller i mesosystemet för att 
kunna bidra med specifik kunskap utifrån sin synvinkel.  
Förbättringsteamet bestod av en förändringsledare (tillika författaren till detta arbete) och tre 
anestesiläkare. En anestesisjuksköterska var även önskvärt att ha med men på grund av brist på 
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resurser i organisationen var detta inte möjligt. Medlemmarnas respektive roller i förbättringsarbetet 
beskrivs i bilaga 3.  

 

Förbättringsteamets möten 
Förbättringsteamet träffades och hade regelbunden kommunikation, via formella möten, informella 
möten i korridoren samt via mailkontakt. De formella mötenas struktur var inspirerad av Nelson, 
Batalden & Godfreys (2007) 7-stegs modell för effektiva möten (bilaga 4). 7-stegs modellen ger en 
struktur för att hålla effektiva och konstruktiva möten. 
 
I mars 2019 slutade den medicinsk ansvariga chefen som ingått i förbättringsteamet och påbörjade 
tjänstgöring på en annan enhet. Samtidigt påbörjade ST-läkaren en tillfällig tjänstgöring på andra 
enheter som varade fram till och med hösten. Detta innebar att förändringsledaren fram till sommaren 
hade stöttning via mailkontakt med övriga i förbättringsteamet. Därefter drev förbättringsledaren 
förbättringsarbetet ensam.  

Ledningens roll 
Ledningens stöd är enligt Nelson, Batalden och Godfrey (2007) en mycket viktig faktor i 
framgångsrika förbättringsarbeten, vilket även beaktades i detta förbättringsarbete. De medicinsk 
ansvariga cheferna på anestesin ansågs spela en nyckelroll för att kunna genomföra förändringen. 
Därför lades mycket fokus på att samtliga medicinskt ansvariga chefer på anestesisektionen tidigt i 
processen fick återkommande information samt tillfrågades om åsikter under förbättringsarbetets 
gång. Ledningen på PrePostOp spelade en nyckelroll i att ge förbättringsledaren tid och mandat att 
genomföra och driva förbättringsarbetet. Slutligen hade chefer för yrkesgrupperna- anestesiläkare, 
anestesisjuksköterskor och personal på PrePostOp- en viktig roll i att boka in förbättringsteamet på 
möten för respektive yrkesgrupp. 

Intressentanalys 
För att få kunskap om intressenterna i förbättringsarbetet gjordes en intressentanalys inspirerad av 
Tonnquist (2012), vilken finns illustrerad i figur 9.  Intressenterna innefattade samtliga personer som 
påverkade eller påverkades av förbättringsarbetet och delades in i: 
 
Kärnintressenter-intressenter med beslutande och/eller drivande roller i förbättringsarbetet. 
 
Primärintressenter-intressenter som i hög grad påverkades och därför ville påverka. 
 
Sekundärintressenter-intressenter med ett relativt lågt intresse och som troligen inte aktivt skulle 
påverka förbättringsarbetet. 
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Figur 9. Intressentanalys inspirerad av Tonnquist (2012, sid. 69). 

Nulägesanalys 
För att få en bild av vilka inre och yttre förutsättningar som fanns vid förbättringsarbetets start gjordes 
en SWOT-kartläggning. Förkortningen SWOT står för Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), 
Opportunitets (möjligheter) och Threats (hot). De inre förutsättningarna var styrkor och svagheter 
inom organisationen och i förbättringsarbetet medan de yttre förutsättningarna var möjligheter och 
hot utanför förbättringsarbetet och den egna organisationen (Tonnquist, 2012). SWOT-kartläggningen 
finns illustrerad i figur 10. 
 

Figur 10 SWOT-analys inspirerad av Tonnquist (2012). 
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Utformning och genomförande av förbättringsidéer 
Som hjälp att organisera och komma fram till möjliga orsaker till att enheten hade bristande 
följsamhet till befintlig riktlinje användes förbättringsverktyget fiskbensdiagram (Langely et al, 2009). 
Fisbensdiagrammet finns illustrerat i bilaga 5. För att sedan forma förbättringsidéer gjordes en 
påverkansanalys med hjälp av ett påverkansdiagram (bilaga 5) med syftet att organisera teorier och 
idéer om vilka förändringar som kunde leda till förbättring. Vidare utgick förbättringsteamet ifrån 
Batalden & Davidoff (2007) teori genom att använd evidensbaserad kunskap de erhållit genom att läsa 
in sig i ämnet och kombinerade detta med kunskap om den specifika kontexten. Förbättringsidéerna 
styrdes sedan av vad förbättringsteamet bedömde skulle ha störst påverkan på följsamheten till 
evidensbaserade PONV-riktlinjer och därmed störst positiv påverkan för patienterna. Följande tre 
förbättringsidéer togs fram: 
 
1. Utforma och införa av enhetsöverskridande riktlinje för riskbedömning-, profylax-, och behandling 
av PONV samt utveckla en lathund för riktlinjen. 
2. Utbildning av samtlig personal om PONV 
3. Koppla riktlinjen till den generella läkemedelslistan 
 
Idén om att utforma en lathund för riktlinjen var inspirerad av Dewinter et al (2017) och Gan et al 
(2015) beskrivning av hur en förenklad algoritm/lathund kan öka följsamheten till 
enhetsöverskridande PONV-riktlinjer. Den syftade den till att vara ett beslutstöd för medarbetarna 
i mesosystemet och var inspirerad av standardiserade vårdplaner (SVP). Utgångspunkten för en SVP 
är att patienten ska vårdas individuellt i det unika och evidensbaserat i det generella (Edlund & 
Forsberg, 2013). Inspirerat av Forsberg (2017) planerades att lathunden skulle kopplas till 
läkemedelslistan för att underlätta tillämpningen av den evidensbaserade riktlinjen. Såsom vid 
framtagning av förbättringsidéerna var arbetet med att ta fram lathunden inspirerat av Batalden och 
Davidoffs (2007) ”förbättringsformel”, evidensbaserad kunskap om PONV, kombinerades med 
kunskap om den specifika kontexten. Kunskap om kontexten baserades på förbättringsteamet egna 
erfarenheter, ovan beskrivna kartläggning samt medarbetares- och ledares kunskap om mesosystemet 
och dess specifika patientpopulation. Användning av medarbetare-s och ledares kunskap i 
utformningen av lathunden bedömde förbättringsteamet skulle skapa en känsla av delaktighet hos 
medarbetarna i förändringsprocessen, vilket enligt Reed (2018) ökar chanserna till ett framgångsrikt 
förändringsarbete.  
 
Utbildningsinsatsen syftade till att skapa ett lärande i förändringsprocessen och därigenom öka 
chansen till en förändring av andra ordningen. Vidare låg fokus i utbildningen på att skapa ett lärande 
om varför en förändring behövde ske och baserades på de två grundstenarna för lärande, evidens och 
basfakta (Ahrenfelt,2013), se figur 11. Den planerades att nå samtlig berörd personal 
(anestesisjuksköterskor, anestesiläkare samt undersköterskor och sjuksköterskor på PrePostOp). 
 

 
 
Figur 11. Illustration av utbildningens utformning baserad på de två grundstenarna för  
lärande: Evidens och basfakta (Ahrenfelt, 2013). 
 



15 
 

PGSA och uppföljning 
Förbättringsidéerna testades med hjälp av PGSA- metoden (planera, göra, studera och agera), vilken 
utgör en viktig del i Nolans förbättringsmodell (Langely et al, 2009). Det innebar att 
förbättringsidéerna först testades i liten skala genom att de planerades och testades. Därefter studeras 
de genom observation och mätningar. Sedan agerade förbättringsteamet på de lärdomar som framkom 
under studera-fasen. Blev det som det var tänkt? Vad behövdes göras för att gå vidare?  

Mätningar över tid 
I syfte att vägleda förbättringsarbetet gjordes baslinje- och uppföljningsmätningar av: 
-Följsamheten till befintliga PONV-rutiner 
-Incidensen av PONV 
-Följsamhet/tillämning av evidensbaserad behandling av PONV  
-Vårdtid för patienter som drabbas av PONV.  
 
Mätningarna delades in i processmått respektive resultatmått, inspirerat av (Provost & Murray, 2011). 
Processmåtten inkluderade följsamhet till de olika delarna av PONV-processen (riskbedömning, 
profylax och behandling) och resultatmåtten inkluderade andel patienter med PONV samt vårdtid för 
dessa patienter.  
 
Strategin för att välja urval vid varje mätning grundade sig i så kallad Jugement sampeling (Provost & 
Murray, 2011). Strategin baseras på att urvalet görs utifrån kunskap om det aktuella systemet och 
processen som ska förändras. Förändringsledaren med stöttning av förbättringsteamet baserade 
således urvalet i mätningarna på kunskap om enheten och den perioperativa processen. Urvalet och 
detaljerad beskrivning för respektive mått finns beskrivet nedan. En översiktlig sammanfattande 
beskrivning av måtten finns även illustrerad i bilaga 6. 
 

Följsamhet till riskbedömning och dokumentation i Orbit (processmått) 
Mätningen delades upp i elektiva och akutbedömda patienter eftersom anestesibedömningen vid dessa 
typer av operationer skiljer sig åt (se figur 5 ovanför).  
Baslinjemätningen utfördes under fyra dagar i november och december 2018; två tisdagar, en onsdag 
och en torsdag. Samtliga patienter som opererats och sövts med generell anestesi under dessa dagar 
ingick i mätningen. Patienterna hade anestesibedömts olika dagar och av olika anestesiläkare.  
Under en vanlig vecka (ej helgdagar) utförs ungefär lika många och liknande operationer tisdag-
torsdag. Dagarna som ingick i mätningen ansågs därför vara representativa för en ordinarie 
operationsdag som sker på en vardag.  
Uppföljningsmätningarna skedde veckovis varje tisdag från och med vecka 10 då den nya PONV-
riktlinjen började gälla.   
 

Följsamhet profylaxbehandling enligt gällande riktlinje (processmått) 
I baslinjemätningen ingick samma patienter som i baslinjemätningen ”följsamhet till riskbedömning”.  
Eftersom baslinjemätningen av andel riskbedömda patienter visat att flertalet patienter saknade en 
dokumenterad riskbedömning samt att många blivit felaktigt riskbedömda (se diagram i bilaga 7), 
utförde förändringsledaren en egen riskbedömning av patienterna. Riskbedömningen baserades på 
enhetens dåvarande riktlinje, enligt följande riskfaktorer:  
-Icke rökare 
-Kvinnligt kön 
-Tidigare PONV och/eller åksjuka 
-Ålder under 50 år 
 
Information för att göra riskbedömningen inhämtades från patienters Orbit-journal. 
Förutom dessa riskfaktorer beskrevs i den dåvarande riktlinjen att risken för PONV kunde vara 
kontextsensitiv. Därför skulle vid bedömning av PONV-risk hänsyn även tas till patientens preferenser 
samt till att eventuell kräkning kan ha en medicinsk ogynnsam konsekvens på det kirurgiska 
ingreppet. Det var dock inte tydligt beskrivet exakt hur detta skulle gå till. Patienter med två eller fler 
riskfaktorer skulle erhålla ett eller fler profylaxläkemedel, beroende på risk. Denna information 
framgick inte i journalen, därför baserades förändringsledarens riskbedömning endast på de fyra ovan 
beskrivna riskfaktorerna. 
Den bedömda risken jämfördes sedan med vilken profylaxbehandling patienterna fått under 
anestesitillfället. Patienter som erhållit profylax i enlighet den dåvarande riktlinjen räknades som att 
de fått korrekt profylaxbehandling. 
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Tillvägagångssättet vid datainsamlingen vid uppföljningsmätningen skiljde sig ifrån 
tillvägagångssättet vid baslinjemätningen. I syfte att uppföljningsmätningen skulle bli mer valid än 
baslinjemätningen och för att mätningen i sig skulle vara ett tillfälle för lärande utfördes mätningen 
genom dialog med anestesipersonalen vid överrapportering av patienter på UVE. För att samla in data 
om minst 10 patienter per mättillfälle utfördes mätningen på UVE och inte PostOp, eftersom flödet av 
patienter är betydligt större på UVE än på PostOp. Varje mättillfälle innefattade 10 patienter, vilket var 
färre än vid baslinjemätningen. Detta berodde på att det blev för tidskrävande för förändringsledaren 
inkludera fler patienter per gång. Vidare utfördes mätningen inte med regelbundenhet utan skedde vid 
de tillfällen som förändringsledaren var kliniskt placerad på UVE och då det fanns utrymme att utföra 
mätningen. Mätningen utfördes under perioden vecka 10 till vecka 34 (2019). 
Patienter som erhållit profylax i enlighet med den nya PONV-riktlinjen räknades som att de fått 
korrekt profylaxbehandling.  
 

Följsamhet behandling av uppkommen PONV (Processmått) 
I denna mätning inkluderades samtliga patienter som hade registrerad PONV i SPOR och som fått 
läkemedelsbehandling för detta på UVE och PostOp, under veckorna 44 (2018) till vecka 33 (2019).  
Genom journalgranskning av patienternas läkemedelslista granskade förändringsledaren vilken 
behandling patienten fått för sin PONV och jämförde det med de evidensbaserade riktlinjer som 
beskrivs i litteraturen (Oddby-Muhrbeck och Lagerkranser, 2017; Gan et al, 2015). Ej evidensbaserad 
behandling noterades om: 
 
-Patienten fått samma läkemedel inom sex timmar som den fått som profylax. 
-Och/eller erhållit läkemedlet Primperan (Rekommenderas inte som behandling av PONV enligt 
Oddby-Muhrbeck & Lagerkranser (2017) och Gan et al, (2015)).  
 
Antalet patienter som erhållit evidensbaserad behandling delades med det totala antalet patienter som 
drabbats av PONV på enheten under perioden och som fått läkemedelsbehandling för detta, vilket gav 
andelen patienter som erhållit evidensbaserad behandling av PONV.  
 

Andel patienter som drabbas av PONV (Resultatmått) 
I denna mätning inkluderades samtliga patienter som hade PONV som registrerad komplikation i 
SPOR under perioden vecka 44 (2018) till vecka 33 (2019). Eftersom data från SPORs hemsida visar 
antalet registrerade PONV-variabler, användes och bearbetades rådata från enhetens rådatabas. Varje 
patient räknades således endast en gång oavsett om den var registrerad för flera PONV-variabler. 
Antalet patienter som drabbats av PONV på enheten under perioden delades med det totala antalet 
patienter (vuxna) som vårdats på UVE och PostOp under perioden. 

 

Vårdtid för patienter som drabbas av PONV (Resultatmått) 
För att mäta om en mer effektiv behandling bidrog till kortad vårdtid för de patienter som drabbats av 
PONV, inhämtades data om vårdtid för patienter som drabbats av PONV under perioden vecka 44 
(2018) till vecka 33 (2019). Endast de patienter som hade en beräknad vårdtid under tre timmar 
(patienter som vårdats på UVE) inkluderades och som inte hade någon annan komplikation 
registrerad. Förändringsteamet bedömde att om PONV uppstår hos patienter med beräknad vårdtid 
under tre timmar kan vårdtiden i större grad påverkas till skillnad från om PONV uppstår hos 
patienter med beräknad vårdtid mer än tre timmar (vårdas på PostOp, A-eller B-sida). Detta 
resonemang byggde på att patienter med beräknad vårdtid mindre än tre timmar och som inte drabbas 
av någon komplikation, oftast kan skickas till vårdavdelning inom 30 minuter upp till 1,5 timmar. 

Tidsseriegrafer och styrdiagram  
För att visualisera data samt för att kunna utvärdera förbättringsarbetet över tid användes 
tidsseriegrafer och styrdiagram. Styrdiagram användes i de mätningar som hade fler än 15 
mätpunkter. Syftet med att använda styrdiagram var att kunna särskilja slumpmässig- respektive 
systemisk variation. I styrdiagram presenteras data över tid tillsammans med statistiska beslutsregler 
för vad som är slumpmässig respektive systemisk variation (Elg, 2013). Ett styrdiagram bör helst 
innehålla minst 20 mätpunkter för att statistiskt kunna säkerställa en systemisk variation. Annars 
finns risk att en systemisk variation inte upptäcks eller att observationen inte är statistiskt väl 
underbyggd. Ett styrdiagram som innehåller 15-20 mätpunkter är inte lika väl statistiskt underbyggt, 
men om systemisk variation är urskiljbar kan det finnas en poäng i att undersöka den närmare (Carey, 
2003; Provost & Murray, 2011).  
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Vidare. för att konstatera en urskiljbar källa till variation i ett styrdiagram ska åtta eller fler punkter 
vara på samma sida om medellinjen alternativt att en mätpunkt går utanför en styrgräns (Provost och 
Murray, 2011). Det finns olika typer av styrdiagram och vilket som är bäst att använda när, beror på 
vilken data som ska redovisas. De styrdiagram som användes i detta förbättringsarbete var P- 
respektive XmR-diagram. Det förstnämnda användes för att visualisera andelar och det sistnämnda 
användes för att visualisera antal i de fall det endast fanns en observation per mätning (Raymond och 
Carey, 2003; Provost & Murray, 2011). Mittlinjen i ett styrdiagrammen utgjorde medelvärdet av data 
och de över och undre linjerna utgjorde övre- och undre styrgränser (Provost och Murray, 2011). 

 

Visualisering och återkoppling av data 
Inspirerat av Nelson, Batalden, Godfrey och Lazar (2011) visualiserades och återkopplades resultatet 
av datainsamlingen regelbundet till samtliga aktörer (chefer, anestesiläkare, anestesisjuksköterskor 
och personal på PrePostOp). Visualisering och återkoppling av resultat i ett förbättringsarbete är en av 
beståndsdelarna i att skapa en rik informationsmiljö i en organisation. Det tillhandahåller en plattform 
för utvärdering, lärande, förbättring och innovation (Nelson et al, 2011). 

Metod och design för studien av förbättringsarbetet  

Organisatorisk fallstudie 
För att besvara studiens frågeställning genomfördes en organisatorisk fallstudie av förbättringsarbetet. 
Det är en etablerad design för att skapa större förståelse för hur vården kan förbättras (Baker, 2011; 
Ferlie, 2006). Vidare är det en vanlig metod för att studera komplexa organisationer, där det kan 
finnas behov av ett holistiskt synsätt för att kunna ge svar på forskningsfrågan (Ferlie, 2006) samt visa 
hur innovationer fungerar i olika kontexter (Baker, 2011)  
I en organisatorisk fallstudie samlas både kvalitativ och kvantitativ data, till exempel från intervjuer, 
klinisk data och dokument. Genom att samla in data från olika källor kan forskaren bilda sig en 
uppfattning om specifika erfarenheter i den aktuella kontexten, om hur organisatoriska processer i den 
påverkar hur och varför en förbättringsåtgärd fungerar (eller inte) i praktiken (Baker, 2011).  
 

Fokusgruppsintervjuer med kvalitativ innehållsanalys  
För att klarlägga hur berörda medarbetare upplevde förbättringsarbetet, framgångsfaktorer och 
hinder, utfördes fokusgruppsintervjuer. Valet av fokusgruppsmetodik syftade, såsom Wibeck (2010) 
beskriver, till att nyttja interaktionen som sker mellan informanterna i fokusgruppssamtalet. Vidare 
förväntade sig författaren att genom fokusgruppsintervjuer kunna få beskrivningar och insikter som 
hon annars inte skulle haft chans att upptäcka (Wibeck, 2010).  
 

Urval 
 Tre olika fokusgruppsintervjuer genomfördes med; 
-Anestesisjuksköterskor 
-Anestesiläkare  
-Sjuksköterskor på PrePostOp 
 
Skälet att dela upp de olika yrkesgrupperna var att de delvis arbetar med olika delar av processen samt 
att fånga olika yrkesgruppers perspektiv i frågan.  
I fokusgruppen med PrePostOp-sjuksköterskor valdes att enbart rekrytera sjuksköterskor och inte 
undersköterskor eftersom det var sjuksköterskorna som till största del berördes av förbättringsarbetet.  
 
Efter dialog med chefer för de olika professionerna bestämdes att det bästa sättet att rekrytera 
informanter till intervjuerna var att på förhand bestämma en dag och tidpunkt då det var lättast för 
medarbetare att gå ifrån den kliniska verksamheten. Medarbetare som var i tjänst de specifika dagarna 
som intervjuerna var planerade och som var placerade på sektioner på anestesin samt PrePostOp, där 
det var möjligt att gå ifrån den kliniska verksamheten, tillfrågades om de ville medverka.  
 

Genomförande  
Fokusgruppsintervjuerna ägde rum tre månader efter att PONV-riktlinjen börjat gälla.  
Samtliga respondenter arbetade kliniskt när de deltog i intervjun och gick således ifrån verksamheten 
och patientarbetet under intervjun. Av denna anledning var maxtid för hur länge en intervju fick ta, 40 
minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av dikteringsfunktionen på en Smartphone. 
Fokusgruppsintervjuerna var semistrukturerade, vilket innebar att författaren utgick ifrån en på 
förhand sammanställd intervjuguide (bilaga 8). Deltagarna hade möjlighet att ta upp frågor som inte 
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täcktes inom ramen för intervjuguiden och därmed kunde ämnen som forskaren inte kunnat förutse 
tas upp (Henricsson, 2012). Författaren ställde enligt rekommendation först en allmän lite bredare 
fråga i syfte att leda in deltagarna i ämnet, förbättringsarbete på enheten. Därefter begränsades 
frågeställningen till det som studien syftade att undersöka, framgångsfaktorer och hinder i det aktuella 
förbättringsarbetet (Doody, Slevin, & Taggart, 2013). Efter att intervjuerna genomförts, 
transkriberades de ordagrant och sammanställdes till en intervjutext. Därefter påbörjades en 
innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). 
 

Analys 
Innehållsanalysen genomfördes med en induktiv ansats där författaren utgick från innehållet i 
intervjutexten (Henricson, 2012). Meningsbärande enheter från intervjutexten omvandlades till koder. 
Endast meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte gjordes om till koder. Av koderna 
bildades sedan subkategorier, kategorier och slutligen teman. Vid skapandet av koder, subkategorier 
och kategorier, användes ett manifest tillvägagångssätt, därefter gjordes en djupare tolkning av texten 
(det latenta innehållet) när teman skapades (Graneheim och Lundman, 2004). En utförligare 
beskrivning av tillvägagångsättet vid innehållsanalysen finns beskriven i bilaga 9. 

 

Triangulering av data 
I syfte att undersöka främjande- respektive hindrande förhållanden i förbättringsprocessen utifrån 
olika perspektiv, kombinerades mätdata från förbättringsarbetet, dokumentation från genomförandet 
av förbättringsarbetet samt resultat av innehållsanalysen. Detta förfarande kallas för triangulering av 
data (Mays, Roberts & Popay, 2001), där komplementära data sammanvägdes i en gemensam analys 
med syftet att svara på studiens frågeställning. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden förbättringsarbetet 
Ur ett etiskt perspektiv ansågs förbättringsarbetet ske i enlighet med Hälso-och sjukvårdslagens (HSL 
2017:30) krav på en jämlik- och säker vård och på systematiskt förbättringsarbete, samt i linje med 
sjukhusets vision om att vården ska skapa bästa möjliga hälsoutfall för patienterna i förhållande till 
tillgängliga resurser.  
Data om PONV som samlades in via journaler behandlades konfidentiellt inom ramen för det 
praktiska förbättringsarbetet enligt HSL. Gerdner (2015) menar i sin föreläsning om forskningsetiska 
principer att samtycke kan undvaras när inga personuppgifter lagras, till exempel i studier som berör 
en arbetsprocess eller ett förbättringsarbete. I enlighet med detta bedömdes att varken individuell 
information behövde ges till patienter, eller samtycke inhämtas från dem, vid journalgranskningen.  

Etiska överväganden studien 
En etisk egengranskning genomfördes enligt Hälsohögskolan i Jönköpings anvisningar för 
examensarbeten. I enlighet med lagen om etikprövning 17 § (SFS 2003:460), som innebär att den 
aktuella studien inte krävde prövning i etikprövningsnämnd, gavs deltagarna i fokusgrupps-
intervjuerna tydlig information om studiens syfte, gällande villkor, vem som var forskningshuvudman, 
varför vederbörande blivit tillfrågad att delta i studien, att det var helt frivilligt att delta samt om rätten 
att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. Deltagarna fick också information om 
att de fick läsa igenom utskriften av intervjuerna om så önskades samt om hur de skulle kunna ta del 
av resultatet när studien var klar. Informationen gavs både skriftligt och muntligt. Deltagarna i 
fokusgruppsintervjuerna dokumenterade sitt samtycke till att medverka.  
 

Resultat 

Redovisning av praktiskt förbättringsarbete 
De tre förbättringsidéerna, beskrivna i metodavsnittet, testades och följdes upp i fyra PGSA-hjul. En 
tidslinje för när de genomfördes och testades finns illustrerad i figur 12 och en utförligare beskrivning 
av varje förbättringsidés genomförande finns beskriven i avsnitten nedan. 
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Figur 12. Tidsgraf för genomförde och test av förbättringsidéer i PGSA-hjul. 

Förbättringsidé 1 Utformning av riktlinje/lathund 
Förbättringsteamet reviderade den befintliga riktlinjen för profylax och behandling av PONV, efter en 
utförlig litteraturgenomgång, så att den motsvarade senaste evidens. Den vidgades till att även 
innefatta behandling av etablerad PONV på PrePostOp. Förändringsledaren utformade ett utkast till 
en lathund innehållande instruktioner om riskbedömning-, profylax-, och behandling av PONV. 
 

PGSA 1:1-1:4 
Utkastet för riktlinjen och lathunden förankrades hos medicinskt ansvariga chefer. Deras synpunkter 
tillvaratogs, vilket ledde till revideringar. Den slutgiltiga versionen av lathunden illustreras i figur 13. 
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Figur 13. lathund för riskbedömning-, profylax-, och behandling av PONV. Förkortningar och andra 
medicinska ord som finns i lathunden förklaras i avsnittet begreppsförklaring. 

Förbättringsidé 2 Utbildning av personal 
Förändringsledaren utformade ett utbildningspaket med stöd av ST-läkaren. Utbildningstillfällena 
genomfördes av förändringsledaren och ST-läkare på möten för respektive yrkesgrupp (anestesiläkare, 
anestesisjuksköterskor och personal på PrePostOp).   
 
För att uppmärksamma personalen om att utbildningstillfällen skulle hållas och att en ny riktlinje 
skulle börja gälla, sattes ”löpsedlar” upp på flera platser i mesosystemet med syftet att det inte skulle 
gå att missa informationen. Exempel på en sådan löpsedel finns illustrerad i bilaga (11). 
Utbildningstillfällena hölls under veckorna 10 och 11, år 2019. 
 

PGSA 1:5-1:8 
Lärdomar som förbättringsteamet drog under utbildningstillfällena utgjorde studera-fasen i PGSA 1:5-
1:8 (bilaga 10). Dessa lärdomar bidrog till revideringar av både lathunden och riktlinjen innan de 
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släpptes den 18/3 år 2019. Denna dag hölls ett ”releaseparty”, för att uppmärksamma riktlinjen och 
lathunden ytterligare. På ”partyt” bjöds på alkoholfri dryck och snacks och lathunden upptryckt i 
fickformat delades ut. Lathunden och riktlinjen skickades därefter ut per e-post till samtliga berörda 
medarbetare (anestesiläkare, anestesisjuksköterskor, medarbetare på PrePostOp och chefer) samt 
bifogades i veckobrev. Lathunden sattes upp i A4-format på arbetsstationer på enheten och 
fickvarianten lades ut på flera olika platser på anestesimottagningen, operationsavdelningen och på 
PrePostOp.  
 
Tre veckor efter att riktlinjen börjat gälla vann förbättringsteamet andrapris i kvalitetsregistret SPOR:s 
årliga tävling i datadrivet kvalitetsarbete. Detta bidrog till informationsspridning genom att det 
uppmärksammades på enheten samt på hela sjukhuset. En intervju med förändringsledaren lades ut 
på sjukhusets hemsida. Chefer uppmärksammade även detta i veckobrev. Länk till intervjun finns i 
bilaga 13. 

Förbättringsidé 3: Koppla riktlinjen till läkemedelslistan 
Riktlinjen kopplades till läkemedelslistan i journalsystemet genom att färdiga PONV-ordintionspaket 
skapades i läkemedelsmodulen. Den gamla PONV-riktlinjen för riskbedömning- och profylax av PONV 
var sedan tidigare kopplad till anestesipersonalens generella läkemedelslista men den användes sällan 
eftersom den upplevdes problematisk; när exempelvis både Betapred och Ondansetron skulle ges (vid 
PONV-risk 3), såg det i patientjournalen ut som att de givits samtidigt fastän Betapred givits vid 
operationsstart och Ondansetron vid anestesiavslut. Därför reviderade förbättringsteamet PONV-
paketen så att det tydligt framgick vilka läkemedel som skulle ges vid respektive PONV-risk och att det 
gick det att signera läkemedlen vid olika tidpunkter. Likaså harmoniserades den generella 
läkemedelslistan för behandling med PONV-läkemedel på PrePostOp med riktlinjen.  
 

PGSA 2:1-2:3 
Förbättringsledaren utformade ett förslag till hur profylaxpaketen skulle se ut. Idén bollades via mail 
med resten av förbättringsteamet samt med anestesiläkare, anestesisjuksköterskor och sjuksköterskor 
på PrePostOp. Studerafasen i PGSA 2:1-2:3 ledde till att förslaget reviderades för att sedan läggas in i 
journalsystemet. På efterkommande uppföljningsmöten och via regelbunden dialog med 
anestesisjuksköterskor och PostOp-sjuksköterskor tillfrågade förändringsledaren aktörerna hur de 
upplevde användandet av läkemedelspaketen. Svaren blev samstämmigt att de var bra och 
användbara, därför vidtogs inga fler åtgärder. En utförligare beskrivning av PGSA 2:1-2:3 finns 
beskriven i bilaga 12. 

Resultatuppföljning av förbättringsarbetet 
En vecka efter att riktlinjen börjat gälla påbörjades datainsamlingen för att se om förändringen lett till 
en förbättring. Resultatet av mätningarna och dialog med personal utgjorde studerafasen i PGSA 3:1-
3:5 samt 4:1-4:5.  
 

Resultat följsamhet till dokumentation av PONV-risk i Orbit 
Följsamhet till dokumentation av riskbedömning illustreras i figur 22 uppdelat på elektiva och akuta 
patienter. För elektivt bedömda patienter finns endast slumpmässig variation; det har inte skett en 
förbättring sedan den nya riktlinjen infördes. Målet att 85 % av patienterna skulle ha en 
dokumenterad riskbedömning i Orbit, uppnåddes inte vid något mättillfälle. Den 9/4 och 16/4 är 
andelen elektivt riskbedömda betydligt högre än vid de andra mättillfällena. Under dessa dagar, såsom 
också framgår av styrgränserna i diagrammet, var det totala antalet elektiva patienter som opererades 
betydligt färre än vid de övriga mättillfällena (beroende på att det var sommar). Trots att resultatet 
skiljer sig dessa dagar går därför inte mätpunkten utanför styrgränsen och en signal om systemisk 
variation saknas således.  
 
Inte heller för akutbedömda patienter nåddes målet på 85 procent. Den genomsnittliga andelen 
akutbedömda patienter som fått en dokumenterad riskbedömning var något lägre än för de elektiva 
(39 procentjämfört med 55 procent). Detta kan bero på att den akuta anestesibedömningen ofta görs 
under mer stress än den elektiva riskbedömningen. Hos akutbedömda patienter finns en systemisk 
variation – en ökning – mellan 14/5-23/7-19 som sammanfaller i tid med uppföljningsinformation via 
uppföljningsmail och läkarmöte. Fler mätningar och dialogtillfällen kommer att behövas för att 
förbättra resultatet och för att kunna utvärdera om resultatet håller i sig. Resultatet av mätningen 
finns illustrerad i figur 14. 
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Figur 14. Andel elektiva och akuta patienter per dag som har fått en dokumenterad riskbedömning i 
Orbit under de dagar som ingick i baslinjemätning och uppföljningsmätning 
 

PGSA 3:1-3:5 
Uppföljningsmätningarna och de uppföljande informationsmötena för anestesiläkare utgjorde 
studera-fasen i PGSA 3:1-3:5. 
Av lärdomar som drogs i studerafasen agerade förändringsledaren enligt följande: 
 

 Ytterligare utbildning/information genom föreläsning på ST-läkarnas utbildningsdag, 

 Informationsmail med bifogade resultat av mätningar samt svar på frågor som dykt upp. 

 Information och visualisering av mätningar på informationstavlor. 

 Uppföljningsmöte med anestesiläkare 

Förslag på ytterligare förbättringsidéer som kom fram under uppföljningsmötet kommer att ingå i 
nästkommande PGSA-cykel (PGSA 3:5), vilken kommer vara en del av det fortsatta 
förbättringsarbetet. En utförligare beskrivning av PGSA 3:1-3:5 finns beskriven i bilaga 12. 
 

Resultat följsamhet till profylax enligt gällande riktlinje 
Målet att minst 85 procent av patienterna skulle erhålla profylax enligt gällande riktlinje uppnåddes 
inte vid alla mättillfällen, men tidsseriegrafen visar att det skett en klar förbättring av följsamheten 
jämfört med före förbättringsarbetet. Resultatet av mätningen illustreras i figur 15. Fler mätningar 
kommer att krävas för att se att resultatet håller över tid. 
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Figur 15. Andel patienter per mättillfälle som har fått profylax enligt gällande riktlinje, under period 

för baslinje- och uppföljningsmätning. 

 

PGSA 4:1-4:5 
Resultatet av uppföljningsmätningarna och dialog med anestesipersonalen utgjorde studerafasen i 
PGSA 4:1-4:5 (bilaga 13). 
I dialogerna med anestesipersonalen som fördes i samband med mättillfällena, framkom att 
merparten av de tillfrågade gjorde riskbedömning med hjälp av lathunden i samband med sövning av 
patienten. Den profylaktiska strategin baserades på lathunden istället för att följa riskbedömningen 
som fanns i Orbit (om det fanns någon). Detta eftersom upplevelsen var att även om det fanns en 
riskbedömning i Orbit stämde den ofta inte med den nya riktlinjen. Det framkom att det förekom en 
del missförstånd och frågor kring hur risken skulle beräknas enligt lathunden samt att flera 
medarbetare inte hade fått tillgång till lathunden. Även andra dagar då förändringsledaren arbetade 
kliniskt på PrePostOp, men inte utförde mätningar, förde hon en dialog kring PONV-profylax med 
anestesisjuksköterskor i samband med att hon tog emot patienter. 
 
Av lärdomar som drogs i studerafasen agerade förändringsledaren enligt följande: 

 Sammanställde de återkommande frågor som ställdes och skickade ut svar på dessa i ett mail 

till anestesisjuksköterskor och anestesiläkare. I mailet bifogades resultatet på dittills utförda 

mätningar. 

 Mätningarna visualiserades på infotavlor/resultattavlor på operationsavdelningen och 

PrePostOp. 

 Uppsamlingsmöte i syfte att nå ut till fler samt svara på ytterligare frågor som uppkommit och 

ge återkoppling av resultat från mätningar. 

 Lathunden uppdaterades för att minska risk för missförstånd vid beräkning av riskfaktorer.  

 Fler lathundar delades ut. 

PGSA 4:5 pågår när examensarbetet ska lämnas in. Fortsatt uppföljning med dialog, datainsamling 
och uppföljningsmöten planeras. 
 

Resultat följsamhet till behandling av etablerad PONV 
Diagrammet visar två veckor i taget eftersom antalet patienter som fått behandling av PONV per dag 
och vecka var få. Resultatet visar att det skett en stor förbättring gällande andel patienter som fått 
behandling i linje med evidens. En urskiljbar källa till variation kan ses från vecka 12 till och framåt. 
Målet att 90 procent av patienterna skulle erhålla evidensbaserad behandling uppnåddes vid hälften 
av uppföljningsmätningarna. 
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Beträffande PGSA-cykler kring behandling av PONV gjordes inga regelrätta PGSA-cykler, utan 
förändringsledaren hade dagligen dialog med sjuksköterskor på PrePostOp angående behandling av 
PONV samt informerade och svarade på frågor regelbundet på avdelningens arbetsplatsträffar och 
personalmöten. Resultatet av mätningen visualiseras i figur 16.  
 

 
 
Figur 16. Andel patienter per tvåveckorsperiod som fått behandling av PONV enligt evidens, under 

perioden för baslinjemätning och uppföljningsmätning. 
 

Andel patienter som drabbats av PONV 
Mätningen sammanställdes veckovis eftersom det var få patienter per dag (ibland ingen), som 
drabbats av PONV. Målet att andelen patienter som drabbas av PONV inte skulle överstiga åtta 
procent uppnåddes alla veckor från vecka 20 och framåt. Resultatet visar en påbörjan av en systemisk 
variation mellan vecka 27 fram till vecka 33 (7 mätpunkter på samma sida medellinjen), men eftersom 
det krävs minst åtta punkter på samma sida om medellinjen för att konstatera en systemisk variation 
kan det inte säkert konstateras att det under dessa veckor skett en förändring som är relaterad till 
förbättringsarbetet. Dock ses en tendens till minskning av incidensen av PONV redan från vecka 20 
och framåt jämfört med föregående veckor. Dessutom ses från vecka 20 och framåt att 
variationsvidden mellan mätpunkterna minskat, vilket skulle kunna tyda på att profylaxbehandling i 
större grad sker efter ett standardiserat arbetssätt. Minskad variationsvidd mellan mätpunkterna 
tillsammans med tendens till minskad andel patienter som drabbas av PONV från vecka 20 och 
framåt, tyder på att fler patienter får effektiv profylaxbehandling. Fortsatt uppföljning krävs för att 
kunna dra säkrare slutsatser om att andelen patienter med PONV har minskat till följd av 
förbättringsarbetet. Resultatet av mätningen illustreras i figur 17. 
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Figur 17. Resultat andel patienter per vecka som har registrerad PONV under perioden 
baslinjemätning samt uppföljningsmätning. 

 

Resultat vårtid för patienter som drabbats av PONV 
Resultatet visar en slumpmässig variation mellan patienterna beträffande vårdtid. Den genomsnittliga 
vårdtiden för patient 1-16 var 133 minuter och för patient 17-57 122 minuter. Detta betyder att den 
genomsnittliga vårdtiden skulle kunna ha minskat med 11 minuter. Dock är antalet patienter betydligt 
fler i uppföljningsmätningen än i baslinjemätningen (40 jämfört med 15), vilket gör det svårt att kunna 
dra slutsatser om detta. Det syns heller ingen systemisk variation vad gäller minskad vårdtid och 
variationsvidden mellan mätpunkterna är större i uppföljningsmätningen. Patient nummer 48 går 
utanför styrgränsen med betydligt längre vårdtid än övriga patienter. Författaren granskade patientens 
journal och hittade ingenting som kunde förklara vad som orsakat den långa vårdtiden. Resultatet av 
mätningen illustreras i figur 18. 
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Figur 18. Vårdtid per patient för patienter som drabbats av PONV på UVE och som inte har någon 
annan registrerad komplikation. 

Resultat studie av förbättringsarbetet 
 
Tidsåtgång och antal informanter per fokusgruppsintervju intervju finns illustrerat i tabell 3. 

 
Tabell 3 antal respondenter och tid för respektive fokusgruppsintervju 

  
 
Under innehållsanalysen framträdde 19 subkategorier, åtta kategorier och följande tre teman: 

1. Att känna sig informerad 

2. Lärande i förändringsprocessen 

3. Drivkrafter i förändringsprocessen 

Innehållsanalysen beskrivs nedan uppdelat på varje tema. Det latenta innehållet i varje tema beskrivs 
tillsammans med citat från de transkriberade intervjutexterna samt dokumentation och observationer 
från förbättringsarbetet. 

Tema ett: Att känna sig informerad 
Tema ett i innehållsanalysen finns illustrerad i figur 19.  
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Figur 19. Tema 1 i innehållsanalysen: Informationsspridning om förändringsarbetet 
 
I intervjuerna framkom en positiv upplevelse av att förbättringsteamet gick ut med information i god 
tid innan riktlinjen började gälla. Detta förfarande beskrevs att det skiljde sig från det vanliga 
informationsförfarandet vid andra förändringar i organisationen där informationen ofta kommer sent 
i förändringsprocessen. Det beskrevs också positivt att alla i organisationen blev informerade under 
samma tidsperiod så att och att alla visste vad som gällde redan från början. Informanter betonade att 
detta förbättringsarbete särskilde sig från andra förbättringsarbeten i organisationen där det ofta inte 
är samma systemtänk, vilket skapar frustration och irritation när alla inte vet vad som gäller. 
 

”Det kan vara en bemanningsförändring eller ett läkemedel som är restat som de inte 
vet att vi inte har, det är liksom inte förankrat utanför väggarna. Medans PONV var 
det, uppfattade jag. Det var mycket mycket bredare liksom över organisationen. Alla 
visste att nu är det så här som är det nya arbetssättet” 

  
Flera gav uttryck för att det pågår alldeles för många förändringar samtidigt i organisationen, vilket 
gör att man inte orkar ta till sig och engagera sig i förändringsarbeten. Releasefesten upplevdes dock 
som ett annorlunda och bra sätt att få informerad, vilket gjorde att medarbetare blev mer motiverade 
att ta sig tid att gå ifrån och vilja ta del av informationen.  
Att det efter utbildningstillfällena sedan kom upprepad information via olika informationskanaler 
såsom löpsedlar, informationstavlor, releasefest, mail och uppföljningsmöten uppgavs också bidragit 
till genomslaget av riktlinjen i organisationen.  
 

”Det var nån föreläsning eller nåt sånt. Men sen så var det ett till tillfälle och det var 
bra och då fick man information och sen så fick man mail med så hära ytterligare 
information eh och sen så fick man ytterligare information och så fick man dom här 
lathundarna också. Så jag tycker det var bra” 

 
I en av intervjuerna lyftes ledningens stöd för förbättringsarbetet som en viktig framgångsfaktor för 
förbättringsarbetet. Dels eftersom ledningen hade gett förändringsledaren både tid och mandat att 
arbeta med förändringen men också att de genom sitt stöd och visad stolthet över arbetet varit aktiva i 
att hjälpa förbättringsteamet att uppmärksamma förbättringsarbetet både i veckobrev och på 
intranätet.  
 
Ett hinder vad gäller informationsspridningen som lyftes var att riktlinjen inte gick att hitta i enhetens 
IT-system för samling av riktlinjer. Detta uppgavs bero på att IT-systemet var dysfunktionellt vilket 
gör det nästintill omöjligt att förstå vilket sökord som ska användas när en specifik riktlinje ska hittas. 
Vidare beskrevs att tillämpningen hade främjats om riktlinjesystemet funnits lättillgängligt i 
applikationsform i telefonen och att man via applikationen skulle få en notis om att en ny riktlinje 
fanns tillgänglig. Det framkom även att tillämningen begränsades av att riktlinjen inte var integrerad i 
anestesibedömningsfliken i Orbit. En sådan integrering skulle framförallt ha underlättat för läkarna 
under anestesibedömningen, eftersom detta skulle utgjort ett stöd direkt i systemet för hur 
riskbedömning ska utföras. Ett förslag som framkom var att man skulle kunna klicka i rutor för vilka 
riskfaktorer patienten hade/eller inte hade och att systemet sedan räknade ut poängen själv. 
 

”Och skulle det vara så att det fanns ett stöd i Orbit för att göra det, då skulle jag bete 
mig mer så” 
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Tema 2: Lärande i förändringsprocessen 
 
Tema två i innehållsanalysen finns illustrerad i figur 20. 

 
Figur 20. Tema 2 i innehållsanalysen: Lärande i förändringsprocessen 
 
Informanter från samtliga tre intervjuer beskrev att utbildningen skapat en förståelse för varför en 
förändring behövde ske och att detta varit en starkt bidragande orsak till att riktlinjen fått ett bra 
genomslag i organisationen. Vidare upplevdes att förändringen bidragit till en större förståelse i 
organisationen för PONV-processen som helhet, vilket gjort att samarbetet mellan medarbetarna i 
olika delarna av processen förbättrats (framförallt mellan anestesin och PrePostOp).  
 

”Sen tycker jag också att en av fördelarna med det här projektet var just att det blev 
mer samspelt mellan narkossidan och PostOp-sidan. Att då har man ju en större 
förståelse för varandra och då har man ju följt” 

 
Vid samtliga tre intervjuer betonades lathundens stora genomslag i organisationen. Informanterna 
upplevde att det var bra att lathunden alltid var lättillgänglig i fickan och vid arbetsstationer samt att 
det underlättade att ha ett kunskapsstöd att luta sig emot.  
 

”Och även om man är som PostOp-läkare och man står där och man har PONV-
problematik så är det ganska skönt att ha nåt stöd att luta sig mot” 
 
”Men annars det som har varit bra var ju att det var ett väldigt förståeligt format och 
jättebra med den här fickvarianten och det verkar ha slagit igenom, verkligen 
ordentligt hos sköterskorna” 

 
Vidare framkom att eftersom lathunden var så lättillgänglig var det många som tog fram den och 
visade för kollegor som inte kunnat vara med på utbildningstillfällena eller som uppenbart inte följde 
riktlinjen. Det skedde ett informations-och kunskapsutbyte om riktlinjen mellan medarbetare med 
hjälp av lathunden.  
 

”Så även om läkarna kanske inte varit helt med så har ju man kunnat hänvisa, ja men 
nu har vi ju den här riktlinjen” 
 
”Men jag tror att den här lathunden gör att även dom som kanske inte har kommit på 
tåget riktigt än, kommer komma på tåget så småningom” 
 

Lathundens användbarhet betonades även under dialogerna med anestesipersonalen vid 
uppföljningen av förbättringsarbetet. De upplevde att lathunden förtydligat hur riskbedömning- och 
profylax ska ske och att medvetenheten kring PONV-risk och evidensbaserad profylaxbehandling ökat 
markant eftersom lathunden var så lättillgänglig och enkel att följa. Valet av profylaxbehandling var 
ofta mer genomtänkt än före lathunden och riktlinjen infördes. Detta bekräftades även under intervjun 
med PostOp-sjuksköterskorna som uppmärksammat att anestesipersonal just på grund av lathunden 
noggrannare tänkte igenom sitt val av profylaxbehandling, istället för att göra det slentrianmässigt. 
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Mätdata från resultatet av förbättringsarbetet, bekräftar denna bild av att profylaxbehandlingen blivit 
mer baserad på den enskilda patientens individuella risk. 
 
Under intervjuerna framkom ett hinder i tillämpningen av lathunden i form av att anestesipersonal 
upplevt att det inte funnits någon kontaktperson att ställa direkta frågor till, angående lathunden. De 
hade velat ha någon kontaktperson inne på anestesienheten att fråga när diskussion uppstod. Brist på 
detta hade medfört att det uppstått en del tolkningsfrågor om hur riskfaktorer skulle bedömas och 
räknas ihop. Detta framkom även under dialogerna med anestesipersonalen vid 
uppföljningsmätningen, där flera av de som inte hade gett profylaxbehandling enligt riktlinjen, hade 
missförstått lathunden. Flera anestesisjuksköterskor berättade att det hade uppstått diskussioner inne 
på operationssalen, anestesipersonal sinsemellan, om hur lathunden skulle tolkas. 
 
Samtliga informanter från PrePostOp upplevde att de fått tillräckligt med utbildning om riktlinjen för 
att följa den medan några informanter i de andra fokusgrupperna (framförallt anestesiläkarna) hade 
missat både utbildningstillfällena och informationen efteråt. Dessa personer kände sig osäkra på vad 
den nya riktlinjen innebar och följde den därför inte.  
 

”Ärligt talat faktiskt, jag var inte på nåt utav dom mötena och sen så har det bara 
blivit liksom att man ok får den här (lathunden, red anm.) och sen har jag inte riktigt 
förstått hur man skulle göra” 

 
Orsaken till att de missat utbildningstillfällena trodde dom berodde på att de hade varit placerade på 
sektioner där man inte kan gå ifrån patientarbetet för möten, alternativt att de hade haft jourvecka 
(arbetat kvällar och nätter). De upplevde vidare att det hade varit för få utbildningstillfällen och att det 
hade varit baserat på tur om man hade kunnat närvara vid dessa eller inte. De beskrev att de inte 
orkade läsa all mail som ständigt kommer och därför missat information som kom via mailen. 
Dokumentation från förbättringsarbetet bekräftar att antalet deltagande anestesiläkare på utbildnings-
och informationstillfällena var betydligt färre än antalet deltagande anestesisjuksköterskor och 
PostOp-personal. Vidare hölls endast ett förberedande utbildningstillfälle med anestesiläkarna, 
jämfört med tre för anestesisjuksköterskor och PostOp-personal, vilket berodde på att läkarmötena, 
under perioden då riktlinjen infördes, var uppbokade för andra aktiviteter. Att många av 
anestesiläkarna inte kände till eller följde riktlinjen bekräftades också vid dialogen med 
anestesisjuksköterskor vid uppföljning av förbättringsarbetet, där flera beskrev att de ofta gick emot 
läkarnas riskbedömning och gjorde enligt riktlinjen istället eftersom Orbitbedömningen inte stämde. 
Mätdata förbättringsarbetet bekräftade också att det var tydligt att riktlinjen fått sämre genomslag i 
läkargruppen.  

Tema 3: Drivkrafter i förändringsprocessen 
 
Tema 3 i innehållsanalysen illustreras i figur 21. 
 

 
Figur 21. Tema 3: Drivkrafter i förändringsprocessen 
 
Vid samtliga tre intervjuer uppgav respondenterna att de upplevde att det funnits ett stort behov i 
organisationen att göra en förändring av PONV-riktlinjerna. De menade att, eftersom det inte funnits 
någon konsensus i hur PONV skulle förebyggas- och behandlas, funnits en frustration i att alla gjorde 
olika. Detta hade bidragit till mindre förändringsmotstånd vilket annars upplevdes som vanligt 
förekommande vid förändringsarbeten i organisationen. 
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”Som vi sa i början, det har verkligen funnits ett behov av det här” 

 
Resultatet av enkäterna och baslinjemätningarna som visualiserades under utbildningsinsatsen hade 
lett till att informanterna börjat reflektera över sitt eget och kollegors yrkesutövande vad gäller PONV-
profylax- och behandling, vilket bidragit till insikt och en vilja att förändra.  
 

”Man börjar tänka, hur mycket ger jag egentligen, hur gör jag det, hur gör min 
kollega?! Då spinner man igång”   

 
För att ett förändringsarbete ska lyckas, betonades i en av intervjuerna, vikten av att den som leder ett 
förändringsarbete tar sig tid att driva förbättringsarbetet och att arbetet leds av en drivande person. 
Informanterna menade att förbättringsarbetet blivit framgångsrikt mycket tack vare att det gjordes 
inom ramen för ett mastersarbete där det fanns en motiverad drivande person bakom och som på 
grund av det tog sig tid att genomföra det. 
 

”Jag kan känna så här att, du är ju en drivande person och du skulle göra din master. 
Du hade ganska kort om tid på dig. Du ställde ju krav” 

 
Det upplevdes tryggt att det låg mycket förarbete bakom införandet av riktlinjen och att det var 
evidensbaserat. Vidare upplevdes projektet akademiskt och systematiskt vilket bidragit till 
trovärdighet och därmed skapat en tillit till det nya arbetssättet, vilket i sin tur bidrog till en vilja att 
förändra.  

 
”Även om jag inte orkar fördjupa mig i bakgrunden så vet jag att ni har gjort ett jobb 
och liksom att det finns ju också evidens för det vi gör och det känns ju alltid bra att 
man ibland jobbar lite evidensbaserat”   

Diskussion 

Vad gäller resultatet av förbättringsarbetet och andelen patienter som drabbas av PONV, är det inte 
rimligt att ha en nollvision eftersom det alltid kommer finns patienter som drabbas av PONV, trots 
bästa möjliga riskbedömning och profylaxbehandling (Gan et al, 2015). Dock, eftersom incidensen av 
PONV tenderar att minska, att variationsvidden mellan mätpunkterna har blivit mindre tillsammans 
med att följsamheten till evidensbaserad profylaxbehandling ökat, kan det antas att 
förbättringsarbetets övergripande mål (att minimera andelen patienter som drabbas av PONV), är på 
väg att nås. Det är dock svårt att veta vad som är minimumnivå i mesosystemet, vad gäller incidensen 
av PONV, innan en hundraprocentig följsamhet till evidensbaserade riktlinjer har uppnåtts. I 
förlängningen skulle det också vara värdefullt att undersöka om det finns patientgrupper i det aktuella 
mesosystemet som löper ökad risk för PONV jämfört med andra och om det kan göras fler 
förbättringar för just dessa patienter.  
 
WHO (2006) beskriver sex dimensioner av vårdkvalitet; effektivitet i form av att vården ska vara 
evidensbaserad, effektivitet i form av optimalt resursutnyttjande, god tillgänglighet, patientcentrering, 
jämlik och säker vård. Mot bakgrund av detta kan vårdkvalitén vad gäller PONV på enheten antas ha 
ökat genom att: 

 Vården vad gäller profylax och behandling av PONV har blivit mer evidensbaserad 

 Resursutnyttjandet förbättrats (rätt läkemedel till rätt patient och färre onödiga 
läkemedelsbehandlingar) 

 Förbättrad patientcentreringen genom att profylax och behandling i ökad grad individualiserats 
utifrån varje patients risk 

 Vården har blivit mer jämlik med en mer standardiserad vårdprocess (vilken profylax eller 
behandling patienten erhåller, beror i lägre grad på vilken sjuksköterska eller läkare som 
tjänstgör) 

 Vården har blivit mer säker eftersom den i ökad grad bygger på bästa tillgängliga evidensbaserade 
kunskap. 

 
Vad gäller lärande i organisationen genom förändringsprocessen framkom fenomen som ligger i linje 
med vad Senge (2006) beskriver om den lärande organisationen. En gemensam vision i 
organisationen om att en förändring behövdes fanns, vilket enligt Senge är essentiellt för ett 
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organisatoriskt lärande ska ske i en förändringsprocess. Vidare förmedlades kunskap mellan 
individerna i organisationen genom att de uppmärksammade och påminde varandra om riktlinjen 
med hjälp av lathunden. De omvandlade således erhållen kunskap till handling, vilket är ett tecken på 
att det skett ett lärande i förändringsprocessen (Senge, 2006).  
  
Ahrenfelt (2013) betonar vikten av att förstå faktauppgifter i en förändringsprocess för att aktörerna 
ska kunna agera kreativt. Detta fenomen framkom i studien, där den grupp som ansågs sig minst 
informerade-anestesiläkarna och till viss del även anestesisjuksköterskorna-uppgav att de inte följde 
riktlinjen eftersom de antingen inte kände till den eller inte förstod hur lathunden skulle följas. Detta 
framhäver vikten av att investera mycket tid och energi på att tillgodose att utbildning och information 
når ut till samtliga medarbetare vid förändringsarbete. Förbättringsteamet var på god väg att nå dit 
men nådde inte hela vägen fram, vilket blir en lärdom att ta med sig i framtida förändringsarbeten i 
organisationen. 
 
Scholtes, Joiner & Streibel (2010) betonar vikten av förbättringsteamet representerar olika delar av 
den process som ska förändras. Detta eftersom teammedlemmarna har en viktig roll i att 
kommunicera förändringen till kollegor i det dagliga arbetet. Denna roll hade förändringsledaren 
dagligen på PrePostOp eftersom hon är kollega med sjuksköterskorna där samt genom den 
regelbundna dialog hon förde med anestesisjuksköterskorna vid mättillfällena, och vid överlämning av 
patienter när hon arbetade kliniskt. Förbättringsteamets dagliga kommunikation med anestesiläkarna 
var desto knapphändigare. Detta eftersom de två teammedlemmar som är anestesiläkare, och därmed 
skulle kunna kommunicera med sina kollegor, inte var fysiskt närvarande när riktlinjen började gälla. 
Detta tillsammans med antalet närvarande vid utbildnings-och uppföljningstillfällena, kan förklara 
varför följsamheten till profylaxbehandling och behandling av uppkommen PONV – som utförs av 
sjuksköterskor – var betydligt bättre än följsamheten till dokumentation av risk i Orbit – som utförs av 
anestesiläkare.  
 
Dock kan orsaken till att förbättringsarbetet inte medförde någon större förändring gällande 
dokumentation av riskbedömning Orbit inte anses fullständigt klarlagd. Att enbart förklara det med 
brist på information kan vara för enkelspårigt. Rutinen att dokumentera riskbedömning i Orbit var en 
etablerad nedskriven rutin redan före förbättringsarbetet, det vill säga inte ny i detta 
förbättringsarbete. Kanske hade förändringsteamet och anestesiläkargruppen olika uppfattning 
(Ahrenfelt, 2013) om varför riskbedömning bör ingå i anestesibedömningen och därefter 
dokumenteras i Orbit. Kanske delade dom inte en gemensam vision om dokumentation av 
riskbedömning.  
Kommunikation och dialog är enligt Ahrenfelt (2013) en av grundstenarna i att nå en gemensam 
verklighetsbild, vilket sedermera kan generera framgångsrika förbättringar. I dialogen och processen 
som sker på vägen mot en gemensam verklighetsbild uppstår ett gemensamt ”mentalt svängrum” och i 
detta svängrum kan nya perspektiv och möjligheter upptäckas. Nya perspektiv som förbättringsteamet 
inte tagit i beaktan, upptäcktes under fokusgruppsintervjuerna, exempelvis integrering av riktlinjen i 
Orbit för att möjliggöra bättre följsamhet. Just IT-stöd beskrivs i litteratur som ett potentiellt 
värdefullt verktyg för att nå framgång i förbättringsarbete (Forsberg, 2017; Nelson et al, 2007; Provost 
& Murray, 2011), vilket bör beaktas i framtida PGSA-cykler där former för integrering av riktlinjen i 
Orbit skulle kunna utvecklas. Det kommer även krävas ytterligare dialog med anestesiläkarna för att 
kunna skapa ett gemensamt mentalt svängrum och vision och därigenom hitta fler potentiella 
förbättringsidéer för att öka följsamheten till riskbedömning i Orbit.  
 
Den hindrande faktorn att bristande informationsteknologi, såsom dåligt fungerande system för att 
samla riktlinjer, och därmed tillgång till kunskap om riktlinjen, beskrivs även i litteratur om 
förändringsarbeten. Det krävs en fungerande informationsteknologi för att nå framgång i 
förbättringsarbeten (Nelson, Batalden och Godfrey 2007; Nelson, Batalden, Godfrey & Lazar, 2011; 
Forsberg, 2017). För att organisera den stora mängd tillgänglig kunskap som finns om vårdandet 
behöver, enligt Forsberg (2017), informationen organiseras systematiskt så det är enkelt att få tillgång 
till kunskapen, vilket saknas i den aktuella organisationen. Om det funnits ett välfungerande 
informationssystem som gör riktlinjer lättillgängliga, hade det blivit lättare för medarbetare att ta del 
av riktlinjen, även för de som inte hade möjlighet att närvara vid informations- och/eller 
utbildningstillfällena. Mer välfungerande informationsteknologi bör därför kunna underlätta 
spridning, och därigenom tillämpning, av information, vilket ledare och uppdragsgivare kan behöva ta 
hänsyn till inför framtida förbättringsinitiativ.  
 
Kunskapsstödet i form av ”Lathunden” visade sig vara ett mycket användbart instrument för att uppnå 
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en hög följsamhet till riktlinjen, precis som i studien av Dewinter et al (2018). Checklistor eller 
kortfattade instruktioner, vilket lathunden kan exemplifiera, lyfts också i annan litteratur 
(Ahlberg, 2018; Gawande, 2010; Treadwell & Tsou, 2013) som ett värdefullt redskap att använda 
tillsammans med professionell kunskap och evidensbaserade riktlinjer i syfte att stärka kvaliteten i 
vårdprocessers kritiska delar. Vidare har lathundens genomslag i organisationen tillsammans med 
dess utformning som en SVP, troligtvis bidragit till att patienterna i större grad vårdas individuellt 
i det unika och evidensbaserat i det generella, i enlighet med Edlund & Forsbergs (2013) 
beskrivning av syftet med en SVP. 

Metodologiska överväganden 
En styrka i förbättringsarbetet var att förändringsledaren tillförde förbättringskunskap och 
kombinerade den med sin egen, teammedlemmarnas och övriga medarbetares professionella kunskap 
(Batalden & Stoltz, 1993). Medarbetare och ledningens delaktigtighet under studerafasen i PGSA-
cyklerna, utgjorde en viktig grund för att kunna driva förbättringsarbetet framåt. Vidare hjälpte deras 
kunskap om PONV, mesosystemets processer och patientpopulation förbättringsteamet att utforma 
riktlinjen så att den fungerade i mesosystemet, i enlighet med vad Gan et al (2015) rekommenderar.  
Användning av förbättringsverktyg bidrog till att skapa struktur samt att få kunskap och förståelse för 
mesosystemet. Förberedelserna med hjälp av kartläggning, nulägesanalys, fiskbensdiagram, 
påverkansanalys och baslinjemätningarna vägledde förbättringsteamets design av förändringen 
(Batalden & Davidoff, 2007).  
 
Sammantaget följde förbättringsarbetet Batalden och Davidoffs (2007) formel för framgångsrikt 
förbättringsarbete (figur 5 i baggrundsavsnittet). Genom att kombinera god kännedom om den 
specifika kontexten med förbättringskunskap lyckades teamet hjälpa medarbetarna att tillämpa 
evidensbaserad generaliserbar kunskap i verksamheten och därmed påvisa mätbara resultat. 
Förbättringsteamets angreppssätt överensstämmer också väl med ramverket SHIFT-evidence (Reed, 
2017): de agerade vetenskapligt och pragmatiskt samtidigt som både komplexiteten i mesosystemet 
omfamnades och medarbetarnas möjlighet att bidra och vara delaktiga i förbättringsarbetet beaktades.  
 
Vad gäller metoden för mätningen ”andelen patienter som fått profylax enligt gällande riktlinje” kan 
dess validitet och reliabilitet diskuteras. Validitet i en mätning gäller i vilken grad man mäter det som 
avsetts att mäta. Reliabilitet uttrycker i vilken utsträckning varje mätning av ett visst förhållande ger 
samma resultat (Henricson, 2012). När förändringsledaren, vid baslinjemätningen, försökte göra en 
(retroaktiv) riskbedömning av patienterna för att jämföra denna med vilken profylaxbehandling 
patienterna fått, hade mer fakta behövts såsom patientens preferenser och eventuellt hänsynstagande 
till kirurgiskt ingrepp vid profylaxbehandling, vilket sällan framgick vid journalgranskningen. Därför 
är validiteten för baslinjemätningen osäker. Eftersom baslinjemätningarna och 
uppföljningsmätningarna inte genererade samma mått kan det diskuteras om de båda mätningarnas 
resultat går att jämföra, och därmed dess reliabilitet. Elg (2013) menar dock att en av de mest effektiva 
metoderna vid analys av data är att kombinera processdata med kunskap från medarbetarna i 
verksamheten. Både vid fokusgruppsintervjuerna och vid dialogen med anestesipersonalen, i samband 
med uppföljningsmätningarna, framkom att flertalet upplevde att följsamheten och medvetenheten 
kring profylaxbehandling ökat markant efter införandet av den nya riktlinjen. Mot bakgrund av Elgs 
(2013) resonemang, mätningarnas resultat och upplevelsen från medarbetarna, drar författaren (trots 
mätningens lägre grad av validitet och reliabilitet) slutsatsen att det skett en klar förbättring vad gäller 
följsamheten till evidensbaserad profylaxbehandling.  
 
Vad gäller resultatet av mätningen ”vårdtid på UVE för patienter som har registrerad PONV” är det 
svårt att dra några paralleller mellan mer evidensbaserad behandling och att vårdtiden skulle ha 
minskat på grund av detta. Godfrey (2015) påpekar att ”every number has a story”, det vill säga att 
bakom varje mätvärde finns en patient med en historia, det vill säga andra faktorer än PONV kan 
påverkat vårdtiden på UVE. Om inte vårdavdelningspersonalen kan hämta patienten när hen är 
färdigbehandlad på UVE, till exempel på grund av hög arbetsbelastning, kan vårdtiden påverkas på 
UVE. Patienterna kan också ha haft andra komplikationer som inte registrerats i SPOR. Att endast 
undersöka vårdtid utan att veta mer om historien bakom varje patient är troligtvis ett för trubbigt mått 
för att kunna dra några säkra slutsatser om huruvida mer effektiv behandling av PONV påverkar 
vårdtiden.  
Det hade det i förlängningen, ur ett organisatoriskt perspektiv, också varit intressant att mäta hur 
eventuell kortad postoperativ vårdtid relaterad till PONV påverkar vårdkostnader samt om 
läkemedelskostnader förändrats före och efter förbättringsarbetet. Utifrån resultatet av de mätningar 
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gjorda i förbättringsarbetet (att färre patienter erhåller onödiga läkemedel på grund av en mer effektiv  
profylax-och behandling av PONV och en tendens till lägre incidens av PONV) tillsammans med 
kostnadseffektivitets-perspektiv beskrivet i studier om PONV (Gan et al, 2015; Oddby-Muhrbeck & 
Lagerkranser, 2017; Hoopers, 2015), kan det i nuläget endast göras ett antagande om att 
vårdkostnader och läkemedelskostnader minskat på grund av det genomförda förbättringsarbetet. 
 
Framgångsrika förändringar kräver ofta någon form av datainsamling för att stödja lärande i 
förändringsprocessen och genom att data visualisera kan medarbetarna motiveras till att anpassa 
förändringen (Langley et al 2009). Vidare påverkas lärandet i förändringsprocessen, enligt Weick 
(2009), av att det som ska läras ut sätts i ett sammanhang, vilket tillämpades detta förbättringsarbete. 
Baslinjemätningarna sattes i ett sammanhang genom att de visualiserades och kommunicerades ut till 
medarbetarna samtidigt som de kombinerades med fakta om tillgänglig vetenskaplig evidens. 
Mätningarna utgjorde därmed ett stort stöd för förbättringsteamet i att kunna påvisa att en förändring 
av rutiner verkligen behövdes och att förändringen lett till en förbättring.  
Samtidigt som datainsamlingen var en av byggstenarna i förbättringsarbetet var den också en svag 
länk. Provost och Murray (2011) beskriver hur datainsamling lätt kan bli en fälla för förbättringsteam 
genom att datainsamlingen tar så lång tid att själva förändringsarbetet blir åsidosatt. Den omfattande 
datainsamlingen som förändringsledaren utförde var mycket tidkrävande och till viss del datatekniskt 
avancerad vilket stal tid, precis som Provost och Murray (2011) beskriver, ifrån själva 
förändringsarbetet. Tid som annars kunnat läggas på exempelvis kommunikation med 
anestesipersonalen, framförallt anestesiläkarna. För att förbättringsarbetet på ett enkelt sätt ska 
kunna följas upp över tid och därmed kunna svara på om förbättringen håller över tid, skulle IT-
systemet behöva utvecklas så att det är lättare att plocka ut och sammanställa data. En av 
svårigheterna med datainsamlingen var att få ut adekvat data från kvalitetsregistret SPOR. Såsom 
beskrivet i metodavsnittet kunde data inte plockas direkt från registret utan förändringsledaren var 
tvungen att sammanställa och bearbeta rådata för att få fram andelen patienter som drabbas av PONV. 
Ansvariga för SPOR är kontaktade och förändringledaren har gett förbättringsförslag på hur registret 
skulle kunna utvecklas så att det blir mer användarvänligt och användbart i förbättringsarbeten. 
 
Ur ett patientperspektiv kan valet av mätningar diskuteras eftersom ingen av de valda mätningarna 
fångar patientens upplevelse av processen, även om arbetet utgår från antagandet att alla patienter 
föredrar att undgå PONV. För att veta om patienterna upplevt sig delaktiga i beslut om profylax- och 
behandlingsstrategi skulle det varit önskvärt att ha undersökt patienternas upplevelser av processen.  
 
Vad gäller metoden för studien finns en möjlig svaghet i att fokusgruppsintervjuerna pågick under en 
förhållandevis kort tid (på grund av deltagarnas arbetssituation). Doody, Slevin & Taggart (2013) 
rekommenderar, att fokusgruppsintervjuer bör pågå minst i en timme. Hade intervjuerna pågått under 
längre tid hade kanske deltagarna diskuterat varje fråga ännu mer djupgående och författaren hade 
känt att det fanns tid att ställa fördjupande följdfrågor, vilket kanske hade gett ett ännu mer 
innehållsrikt resultat. Valet av fokusgruppsintervjuer istället för exempelvis individuella intervjuer kan 
diskuteras eftersom intervjuerna blev så korta. Kanske hade individuella intervjuer blivit mer 
djupgående men å andra sidan hade författaren inte ur eget tidsperspektiv möjlighet att genomföra 
fler än tre till fyra intervjuer. Endast tre till fyra individuella intervjuer hade troligtvis varit för få för 
att kunna dra några egentliga slutsatser om hur resten av medarbetarna upplevde 
förändringsprocessen. Det kan så klart även diskuteras vilka slutsatser som kan dras av endast tre 
fokusgruppsintervjuer.  Dock eftersom informanterna i de tre genomförda fokusgruppsintervjuerna 
svarade samstämmiga svar trots att intervjuerna skedde oberoende av varandra och med olika 
yrkesgrupper representerade, tyder detta på -trots begränsad tid för intervjuerna samt litet urval- att 
upplevelsen hos informanterna vara snarlik. Snarlika resultat, framförallt vad gäller användbarheten 
av lathunden, framkom också under dialogen med anestesi personalen som skedde under 
uppföljningsarbetet med förbättringsarbetet, vilket ytterligare stärker resultatet.  
 
Att använda en organisationsstudie som metod hjälpte författaren att underbygga och belysa olika 
aspekter av förbättringsarbetets resultat, såsom beskrivet i avsnittet ovan. Metoden bidrog till att 
författaren fick ett bättre helhetsperspektiv av fenomenen som skedde i förändringsprocessen (Yin, 
2014). Vidare hjälpte metoden författaren att identifiera vilka förbättringsåtgärder som fungerade bäst 
och varför såsom också är syftet med den typen av studier (Baker, 2011). Organisatoriska fallstudiers 
generaliserbarhet kritiseras ofta (Baker, 2011) vilket rör även denna studie, eftersom den är genomförd 
i en specifik kontext och därför inte är direkt överförbar till andra kontexter. De främjande respektive 
hindrande förhållanden som framkom i studien finns dock beskrivna i annan litteratur i det 
förbättringsvetenskapliga forskningsområdet, såsom vikten av att ha en gemensam vision i 
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förändringsarbetet, utbildning av basfakta som en viktig hörnsten i förändringsarbeten, den 
potentiella nyttan av checklistor i vården samt hindrande förhållanden som svårigheten att nås av 
information i komplexa vårdmiljöer (Nelson et al, 2007; Ahlberg, 2107; Senge, 2006). Denna studies 
fynd kan därför stärkas mot fynd i ovanstående litteratur, vilket validerar fynden i denna studie och 
indikerar att de även kan generaliseras till andra liknande kontexter. 

Slutsatser 

Förbättringsarbetets övergripande mål att minimera andelen patienter som drabbas av PONV och att 
de patienter som trots allt drabbas av PONV ska erhålla bästa möjliga effektiva behandling uppnåddes 
inte fullt ut men det sammantagna resultatet visar att enheten är på god väg dit. Att driva 
förbättringsarbeten i stora komplexa vårdorganisationer är en utmaning men förbättringsteamet 
lyckades övervinna många av dessa utmaningar och därigenom nå framgångsrika resultat. Delaktighet 
från aktörerna för att kunna anpassa förändringen till den lokala kontexten och att det genom 
utbildning och upprepad information skedde ett lärande i förändringsprocessen om varför en 
förändring behövde ske, var viktiga framgångsfaktorer. Att medarbetarna hade lathunden att luta sig 
mot i det dagliga arbetet var en stark bidragande faktor till att följsamheten till evidensbaserad 
profylax- och behandling av PONV ökade markant.  
Trots att riktlinjen fick stor spridning och tillämning i organisationen var det svårt att nå ut med 
utbildning och information till samtliga medarbetare, vilket studien pekar på var en bidragande faktor 
till att målet inte nåddes fullt ut. Utveckling av mer tillgänglig och användarvänlig 
informationsteknologi skulle i framtida förändringsarbeten i organisationen vara till hjälp för att 
sprida riktlinjer och kunna integrera dem i IT-systemet. Likaså är det av vikt att kvalitetsregister 
tillhandahåller lättillgänglig data för att använda i och följa upp förbättringsarbeten, vilket var en 
utmanande och mycket tidskrävande aspekt i detta förbättringsarbete. Tid som hade kunnat läggas på 
mer utbildning och uppföljning. 
 
Slutligen hoppas författaren att detta examensarbete ska inspirera och utgöra en kunskapsgrund för 
liknande förbättringsarbeten i andra snarlika kontexter eller sammanhang. 
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Bilaga 2. Resultat enkätundersökning för sjuksköterskor PrePostOp 
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Bilaga 3. Medlemmarna i förbättringsteamets olika roller  
Förändringsledaren 
Specialistsjuksköterska i intensivvård med klinisk tjänstgöring på PrePostOp samt Biträdande 
Universitetssjuksköterska i kvalitetsutveckling på PrePostOp. 

Roll 
-Tillhandahöll struktur och verktyg för förbättringsarbetet genom att använda modeller och verktyg    
hämtade från förbättringskunskapen. 
-Utförde samtliga mätningar 
-Utformade lathunden 
-Utformade utbildningsmaterialet 
-Höll i utbildningen (tillsammans med ST-läkaren) 
-Utförde uppföljningen av förbättringsarbetet 
 

Medicinsk ansvarig chef 
Specialist i anestesiologi samt funktionsenhetschef (FEC) på PrePostOp 

Roll 
-Ansvarade för kommunikation med andra medicinsk ansvariga chefer i organisationen.  
-Sammankallade till möten med de andra medicinskt ansvariga cheferna 
-Var beslutsfattande i de medicinska frågorna angående läkemedel 
-Bidrog med sin unika kunskap om organisationen 
 

ST-läkare  
ST-läkare xx året på specialistläkarutbildningen för anestesiologi 

Roll 
-Fördjupade sig i den vetenskapliga litteraturen om PONV 
-Reviderade det befintliga PONV riktlinjen 
-Höll i utbildningarna (tillsammans med förändringsledaren) 

-Bidrog med sin medicinska kunskap samt kunskap om den anestesiologiska processen  
 

Överläkare i anestesiologi  
Överläkare i anestesiologi och arbetet på enheten i 20 år. Var den som hade utvecklat och infört den 
tidigare PONV-riktlinjen som fanns.  

Roll 
- Bidrog med erfarenheter av det tidigare förbättringsarbetet 
-Bidrog med sin unika medicinska kunskap om PONV 
-Stöttade FEC:en med medicinska beslut som rörde riktlinjen 
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Bilaga 4. Agendamall enligt 7-stegsmodellen  
(Nelson, Batalden & Godfrey, 2007) 

 

Organisation: Anestesi och PostOp, Karolinska Huddinge 

Agenda 

Datum: 

Tidpunkt:  

Plats:  

Teamets syfte: Utveckla och införa en evidensbaserad riktlinje för riskbedömning-, profylax- och behandling av 

PONV. 

Närvarande:  

Tid Metod Mötespunkter Mål/Åtgärd 

  1. Syfte med möte 

 

Vad ska teamet ha uppnått när mötet är 

slut 

  2. Mötesroller 

 Ordförande:  

 Sekreterare: 

 Tidshållare:  

       Facilitator:  

Gå igenom mötesrollerna, dessa kan 

rotera  

  

 
3.+ 4. Agenda och tider 

A. -Vad har hänt sen sist? 

B. - 

C. -Vad kan hindra oss att 

lyckas? 

3.Gå igenom mötespunkterna och 

bestäm tid för varje mötespunkt 

4. Jobba igenom agendan 

  5. Sammanfattning av agenda och 

beslut 

 

Gå igenom beslut som tagits under 

mötet och gör eventuella ändringar. 

  6.  Planera nästa agenda 

 

Planera vad som är nästa steg i 

processen samt vad som ska göras och 

av vem inför nästa möte.  

  7. Evaluera mötet 

 

Utvärdera mötet, bestäm vad som gick 

bra och vad som kan förbättras till 

nästa gång. 
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Bilaga 5. Fiskbensdiagram och påverkansdiagram  

  

 
Påverkansdiagram 
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Bilaga 6. Datainsamling för förbättringsarbetet 
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Bilaga 7. Resultat av mätning andelen patienter som var korrekt riskbedömda 
enligt gällande riskbedömningsskala (Apfel-skalan) 
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Bilaga 8. Intervjuguide fokusgrupp 

Intervjuguide fokusgrupp PONV-arbetet 
Intervjun börjar med en kort inledning om varför vi är här, hur det kommer gå till samt information 
om och insamling av informerat samtycke från deltagarna. Vidare informeras deltagarna att fokus i 
detta forum inte kommer ligga på information och frågor om själva PONV-riktlinjen utan snarare 
genomförandet av själva förbättringsarbetet som helhet. 
 
Intervjufrågor 
-Vad tänker ni på när ni hör ordet förbättringsarbete/förändringsarbete? 
-Vad har ni för erfarenhet av tidigare genomförda förändringsarbeten på PrePostOp/anestesin vad 
gäller framgångsfaktorer och hinder? 
-Hur upplever ni förbättringsarbetet av den nya PONV-riktlinjen och sättet den infördes på? 
 
Eventuella följdfrågor 
-Fanns det något bra med sättet riktlinjen infördes på? 
-Fanns det någonting som kunde gjorts annorlunda eller bättre med sättet den infördes på? 
Avslutning 
-Av allt vi pratat om idag, vad var det viktigaste som har sagts angående framgångsfaktorer och hinder 
i införandet av en ny riktlinje? Det kan vara något du sagt eller som någon annan sa 
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Bilaga 9. Genomförande av innehållsanalysen 
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Bilaga 10. PGSA 1:1-1:4 och PGSA 1:5-1:8 
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Bilaga 12. Exempel på löpsedel som sattes upp för att uppmärksamma 
personal om utbildningstillfällen 
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Bilaga 12. Länk till intervju om SPOR:s årliga tävling i datadrivet 
kvalitetsarbete 
 

Länk till Karolinska Universitetssjukhuset: https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-

nyheter/2019/04/pris-for-arbete-om-postoperativt-illamaende/  
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Bilaga 12. PGSA 2:1-2:3 
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Bilaga 13. PGSA 4:1-4:5 

 
 

 

 


