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Sammanfattning 
 
                  

 
Bakgrund: Patientinformation och delaktighet är framgångsfaktorer för att nå goda resultat i  
vården samt medför ökad patientsäkerhet. Säkra och effektiva vårdprocesser leder till god kvalitet 
för patienter och kostnadseffektiv vård. Arbete med ständiga förbättringar inom hälso- och 
sjukvården kan ske då förbättringskunskap och professionell kunskap tillsammans skapar ökat 
värde för patienter. En modell att arbeta med förbättringar i vården är genom microsystem, vilket 
är vårdens minsta enhet närmast och tillsammans med patienterna.  
På den undersökta kliniken hade patienter som genomgick elektiv höft- och knäplastikoperation 
längre vårdtider, likvärdig eller bättre patientnöjdhet och få postoperativa komplikationer i 
nationell jämförelse. Genom kartläggning i microsystemet identifierades förbättringsområden 
avseende standardiserade arbetssätt, patientinformation, och patientdelaktighet för att uppnå  
säker och effektiv vård och rehabilitering. 
 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka betydelsefulla faktorer för ett förbättringsarbete samt 
dess effekter i ett microsystem för patienter som genomgick elektiv höft- och knäplastik-
operation. 
  
Metod: Studien av förbättringsarbetet i microsystemet utfördes genom en semistrukturerad 
fokusgrupp, patientenkät som besvarades muntligt, mätning av vårdtid, rehabiliteringsframsteg 
och postoperativa komplikationer. Analys genomfördes med både kvalitativ och kvantitativ 
metod. 
 
Resultat: Studien visar förändrade arbetssätt, stabiliserade processer med sänkning av 
medelvårdtid, likvärdiga postoperativa komplikationer avseende återinläggningar och infektioner 
samt ökad patientnöjdhet. Patienterna upplevdes mer delaktiga, trygga och aktiva. Metoden för 
förbättringsarbetets genomförande upplevdes av personalen i microsystemet som effektiv och 
strukturerad, men ställde krav på ledning och personal i form av tydlighet i stöd, mandat och 
roller.  
 
Diskussion: Implementeringscykler tog längre tid än testcykler och detta sågs i studien av 
förbättringsarbetet där småskaliga test fungerade lätt och effekter syntes snabbt på de enskilda   
interventionerna. Det sammanlagda resultatet av interventionerna avseende vårdtid tog längre tid. 
Förbättringsarbete kräver ihållande, långsiktig investering och ledningens stöd för att 
åstadkomma signifikanta förbättringar. 
 
 
Nyckelord: microsystem, förbättringsarbete, elektiv höftplastik,  elektiv knäplastik, vårdtider 
 



Abstract 
 
Background: Patient information and involvement are success factors for achieving good results 
in healthcare and increases patient safety. Safe and effective care processes lead to good quality 
for patients and cost effective care. Continuous improvement work in health care can occur 
when the improvement knowledge and professional knowledge together creates increased value 
for patients. A model for work with improvements in healthcare is through the microsystem, the 
healthcares smallest unit nearest and with patients. In the studied clinic, patients undergoing   
elective hip- and knee replacement surgery had longer hospital stay, equal or better patient      
satisfaction and few postoperative complications in the national comparison. The microsystem 
identified following areas of improvement to achieve safe and effective care and rehabilitation; 
care standards, patient information and patient participation. 
 
Purpose: The purpose of this study was to investigate important factors for an improvement 
project and its effects in a microsystem for patients undergoing elective hip- and knee-
replacement surgery 
 
Method: The study of the improvement in the microsystem was carried out through semi-
structured focus group, oral patient questionnaires, measurement of length of stay, rehabilitation 
progress and postoperative complications. Analysis was performed with both qualitative and 
quantitative methodology 
 
Results: The study showed changes in work methods, processes stabilized with reduction in mean 
length of stay, equivalent postoperative complications for readmissions and postoperative  
infections and increased patient satisfaction. The staff experienced more confident, involved and 
active patients. The methods for the improvement was experienced by staff in the microsystem as 
effective and structured but made demands on management and staff in terms of clarity in     
support, assignments and roles. 
 
Discussion: Implementation cycles took longer than the test cycles and this was seen in the study 
of the improvement work in which small scale test worked easily, and effects appeared quickly on 
the individual interventions. The combined results of the interventions relating to length of stay 
took longer. Improvement requires persistent, longterm investment and management support to 
achieve significant improvements. 
 
Keywords: microsystem, improvement work, elective hip replacement, elective knee 
replacement, length of stay 
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Bakgrund 
 
 

Säker och effektiv vård  
Enligt Institute of Medicine (IOM) ska hälso- och sjukvård vara säker, effektiv, patientcentrerad, 
snabb, ändamålsenlig och rättvis (IOM, 2001). I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763)  
framkommer att ” vid planering, utförande, uppföljning och utveckling av verksamheten skall det     
systematiska kvalitetsarbetet skapa sådana förutsättningar att tillgängliga resurser kan användas för att 
uppnå kraven på patientsäkerhet, patientillfredställelse och kostnadseffektivitet”. I vården formuleras 
även krav på att genom information möjliggöra hög patientdelaktighet (Socialstyrelsen, 2012). Arbete 
med processer och processförbättring är en del av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete i 
hälso – och sjukvården i Sverige (Socialstyrelsen, 2011). 
 
Inom den elektiva kirurgin och den ortopediska proteskirurgin finns beskrivet sänkningar av vård-
tider med bibehållen eller bättre kvalitet och likvärdig patientnöjdhet (Garellrick, Kärrholm, 
Rogmark, & Herberts, 2011; Husted et al., 2010; Husted, Holm, & Jacobsen, 2008; Husted, Otte, 
Kristensen, Orsnes, & Kehlet, 2010; Husted, Solgaard, Hansen, Søballe, & Kehlet, 2010). Detta 
uppnås genom att på olika sätt arbeta med optimering av vårdflöden som syftar till att förbättra    
patientens återhämtning och rehabilitering (Husted, Hansen, et al., 2010; Khan, Ng, Gonzalez, Hale, 
& Turner-Stokes, 2008; Petersen, Andersen, & Soballe, 2008; Raphael, Jaeger, & van Vlymen, 2011). 
”Fast-track” och ”rapid recovery” är sammanfattande begrepp för ett flertal olika multiprofessionella 
insatser som leder fram till ett snabbare omhändertagande av patienter som genomgår kirurgi (Beard, 
Murray, Rees, Price, & Dodd, 2002; Kehlet & Soballe, 2010; Petersen, et al., 2008). Det är inte 
specificerat vilka interventioner inom ”fast-track” som ger effekt, utan värdet av de sammanlagda 
insatserna beskrivs som framgångsfaktorer för snabb och säker återgång till tidigare funktion 
(Doman & Gerlinger, 2012; Kehlet & Soballe, 2010). En del i optimering av vårdkedjor är 
standardiserade arbetssätt för patienter med förväntat okomplicerat postoperativt förlopp och enligt 
Beard et al (2002) är ortopedisk kirurgi och framför allt proteskirurgi ett passande område för att 
arbeta med standardiserade arbetssätt. Di Gioia et al (2007) beskriver även vikten av 
patientmedverkan som en framgångsfaktor för att nå snabba och säkra flöden.  
 
Brister i information och delaktighet kan vara hinder för att nå goda resultat i vården samt innebär en 
patientsäkerhetsrisk (Socialstyrelsen, 2012; Suhonen, Valimaki, & Katajisto, 2000). Patienter kan 
uppleva vården bristfällig då de får vänta på vårdgivare, undersökning eller samtal vilket medför att 
patienterna känner sig bortglömda och bortprioriterade (Tasso et al., 2002). Den samlade kunskapen 
visar att ett patientcentrerat arbetssätt med delaktig patient har en positiv inverkan på vårdens 
resultat. För att patienternas inflytande allt mer ska kunna baseras på delaktighet och informerade val 
behöver hela informationsprocessen och dess delar identifieras, analyseras och beskrivas. Att skapa 
rutiner, informera och göra den enskilda individen delaktig kräver kunskap och träning 
(Socialstyrelsen, 2012).  
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Höft och knäplastiker 
I Svenska Höftregistret registrerades 2010 15 935 totala höftproteser (60% kvinnor), medelåldern var 
68,4 år och medelvårdtiden var sex dagar (Garellrick, et al., 2011). I Svenska Knäprotesregistret   
registrerades under 2010 12 866 totala knäplastikoperationer (58% kvinnor), medelåldern var 69 år 
och medelvårdtiden var fem dagar (Knäprotesregistret, 2010). För både för höft- och 
knäplastikoperationer varierade medelvårdtiden 2010 från tre till nio dagar (Socialstyrelsen & SKL, 
2011). I de  nationella kvalitetsregistren för höft- och knäproteser uppvisade den undersökta kliniken 
2010 låg andel postoperativa komplikationer, låg andel reoperationer, god patientnöjdhet och 
medelvårdtid på cirka åtta dygn (Garellrick, et al., 2011; Knäprotesregistret, 2010). Årligen utförs 
sammanlagt cirka 300 höft- och knäplastikoperationer, vilket volymmässigt är de största 
patientgrupperna på kliniken. 
Patienter som genomgår höft- och knäplastikoperationer har stora förväntningar på sin nya 
förändrade kropp men kan även känna oro inför operationen. En tydlig och lättillgänglig 
patientinformation samt kontinuitet genom att patienten möter samma personal vid 
informationstillfälle före operation, vid operation och vid eftervård/rehabilitering bidrar till att 
minska oro för dessa patienter (Åkesdotter- Gustavsson, 2008). 
 

Förbättringskunskap 
Det finns olika modeller för att arbeta med förändringar inom hälso- och sjukvården med syfte att 
överbrygga klyftan mellan vad vården utför idag och hur det skulle kunna utföras och det tar lång tid 
att brett implementera ny kunskap inom hälso- och sjukvården (Grol & Wensing, 2004).  
Deming, Juran och Ishikawa var förgrundsgestalter för det som i amerikansk litteratur kallas        
Profound knowledge of improvement, vilket i Sverige översatts till förbättringskunskap (Bergman & 
Klefsjö, 2008). Arbete med ständiga förbättringar med utgångspunkt i både förbättringskunskap och 
professionell kunskap inom hälso- och sjukvården beskrevs av Batalden et al (1993). 
Förbättringskunskapen innehåller kunskap om system, variation, förändringspsykologi och lärande 
(Batalden & Stoltz, 1993). Förbättringsarbete syftar till att optimera fördelarna med förändringar och 
förbättringsvetenskapen på att öka lärandet av vad som fungerar när det gäller att förändra 
verksamhet och arbetssätt. Enligt McIntyre och Shojania (2011) saknas det fortfarande tillräckligt 
med studier om vilka metoder i förbättringsarbete som är effektiva i en specifik kontext och vad som 
är generaliserbart.  
Kunskap om microsystem, vårdens minsta enhet närmast och tillsammans med patienterna, kan 
stödja förbättringsarbete och utveckla vården mot bättre resultat för patienterna (Nelson et al., 2008). 
Microsystemet kan beskrivas och kartläggas med hjälp av verktyget 5 P som innefattar beskrivning av 
microsystemet utifrån följande områden; syfte (purpose), patienter (patients), professionella 
(professionals), processer (processes) och mönster (patterns) (Nelson, Batalden, & Godfrey, 2007). 
Dessa områden är till hjälp för att kunna besvara de grundläggande frågorna i förbättringskunskapen; 
varför gör vi det vi gör, hur gör vi det vi gör och hur kan vi förbättra det vi gör? (Batalden & Stoltz, 
1993). Några framgångsfaktorer för ett högpresterande microsystem är ledarskap som har fokus på 
syfte och mål, stödjande macrosystem och patientfokus. Andra faktorer som påverkar 
microsystemets prestation är att ha personalfokus, välfungerande teamarbete, välfungerande 
informationsflöden och arbete med ständiga förbättringar (Nelson, et al., 2007). 
Förbättringskunskapen beskriver vikten av förändringar i små steg (Bergman & Klefsjö, 2008; 
Langley, Nolan, Norman, Provost, & Nolan, 1996; Nelson, et al., 2007). 
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I denna studie genomfördes förbättringsarbetet i ett microsystem enligt modeller från                  
Nelson et al (2007) ett microsystems resa mot självinsikt (Bilaga 1) och förbättringsrampen (Bilaga 2).  
 
Uppsatsen är skriven enligt SQUIRE-guidelines (SQUIRE, 2011) författarna har modifierat 
strukturen något i syfte att underlätta läsandet och undvika onödiga upprepningar i texten. 

Lokalt problem 
I nationell jämförelse hade den aktuella kliniken längre vårdtider för patienter som genomgick elektiv 
höft- och knäplastik och medelvårdtiden (2010) för patienter med höftplastiker var 7,9 dygn och för 
knäplastiker 8,4 dygn.(Garellrick, et al., 2011; Knäprotesregistret, 2010). Långa vårdtider kan medföra 
ökad risk för postoperativa komplikationer och en långsammare återgång till självständighet i 
aktiviteter i dagliga livet (ADL) och förflyttning (Husted, Jensen, Solgaard, & Kehlet, 2011; Khan, et 
al., 2008; Raphael, et al., 2011). Det hade inte framkommit något samband mellan kortare vårdtid och 
återinläggning på sjukhus inom 30 dagar (Garellrick, et al., 2011; Husted, Otte, et al., 2010; 
Knäprotesregistret, 2010). 
Mot bakgrund av de långa vårdtiderna fanns anledning att se över processen för patient som 
genomgick höft- och knäplastikoperation. Genom kartläggning med 5 P (Nelson, et al., 2007) 
identifierades brister för att uppnå säker och effektiv vård inom följande områden: patienten gavs 
inte förutsättningar att delta som en aktiv part i microsystemet beroende på bristande eller felaktig 
information, patienten kunde inte följa och vara delaktig i sin rehabilitering, professionerna var inte 
samstämmiga i den informationen som gavs patienten, processerna var i huvudsak planerade utifrån 
professionens arbetssätt istället för patientens behov och det saknades dokumenterade, gemensamma 
standards för vårdtid och utskrivning.  

Tänkt förbättring 
Syftet med förbättringsarbetet var att förkorta vårdtid med bibehållande av kliniska resultat och  
patientnöjdhet för patienter som genomgick elektiv höft- och knäplastikoperation. 
Målet för förbättringsarbetet var en säker och effektiv process för patienter som genomgick  
elektiv höft- och knäplastik 
 
Syftet med studien var att undersöka betydelsefulla faktorer för ett förbättringsarbete samt dess 
effekter i ett microsystem för patienter som genomgick elektiv höft- och knäplastikoperation. 
  
Anledningen till att förbättringsarbetet initierades var långa vårdtider, vilket både var en 
patientsäkerhetsfråga och ett effektivitetsproblem. Initiativet till förändringar kom från sjukhus - och 
klinikledning. 
 

Studiefrågor 
- Vilka effekter hade förbättringsarbetet enligt microsystemperspektiv avseende patientnöjdhet, 

vårdtid, postoperativa komplikationer och rehabilitering för patienter som genomgick elektiv 
höft- och knäplastik? 

- Vad framstod för personalen i microsystemet som betydelsefulla faktorer för förbättringsarbetet? 
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Metod 

Omgivning 
Förbättringsarbetet genomfördes på en ortopedavdelning på ett länsdelssjukhus i södra Sverige.  
Avdelningen bestod av 38 vårdplatser och bedrev såväl elektiv som akut verksamhet. På avdelningen 
arbetade 21 sjuksköterskor, 26 undersköterskor, två vårdadminstratörer, en kurator och 12 läkare. 
Två arbetsterapeuter, tre sjukgymnaster och två sjukgymnastassistenter arbetade största delen av sin 
arbetstid på ortopedavdelningen, men tillhörde organisatoriskt en annan basenhet. Läkarkontakten 
var organiserad enligt patientansvarig läkare (PAL) där samma läkare träffade patienten vid nybesök 
på ortopedmottagningen och sedan hade ansvaret för patientens operation, den postoperativa vården 
och slutligen efterkontroll tre månader postoperativt. 
Avdelningen saknade gemensamma tvärprofessionella möten för systematiskt utvecklingsarbete. Det 
aktuella landstinget hade under en längre tid arbetat med ständiga förbättringar och det fanns tillgång 
till utvecklings/forskningsenheter med kompetens och arbetsmaterial som stöd för förbättrings-
arbeten. Personalen som samverkade i detta arbete hade olika förkunskaper, där några hade större 
vana att jobba strukturerat med förändringar. Ledningen var positiv till att avsätta tid och resurser för 
förbättringsarbete. Det aktuella sjukhuset hade under flera års tid haft en tydlig mission för 
patientsäkerhet och effektivitet vilket bidrog till ett positivt klimat för det aktuella förbättringsarbetet. 
Sjukhusets budget var befolkningsbaserad där två procent av budget styrdes av kvalitetsersättning 
relaterat till uppnådda mål. Ledare för förbättringsarbetet tillika författarna till denna studie hade 
chefspositioner inom verksamheterna. 

Planering av interventionen 
Förbättringsarbetet utgick från förbättringsrampen (Bilaga 2) och dess innehåll med beskrivning av 
igångsättande av team, effektiva och regelbundna möten, verktyg och förbättringssteg (Nelson, et al., 
2007). Författarna ansvarade för planering och genomförande av förbättringsarbetet med följsamhet 
till modellen. Enhetscheferna för klinikerna tillfrågade (september 2011) personal från de inblandade 
professionerna inom aktuellt microsystem, som visat intresse för förbättringsarbete om deltagande 
(Nelson, et al., 2007) och åtta representanter utsågs. Dessa kommer i texten att refereras till som 
personalen i microsystemet. Microsystemet bestod av sjuksköterska, patient och närstående, läkare, 
sjukgymnast, arbetsterapeut, undersköterska och sjukgymnastassistent. Patienten anses enligt 
microsystemperspektiv som en fullvärdig medlem (Nelson, et al., 2008) och i detta arbete 
involverades patienterna och deras närstående genom patientskuggningar (DiGioia & Greenhouse, 
2011), muntlig patientenkät och ökad möjlighet till delaktighet genom förbättringsarbetets 
interventioner.  
Inledande mötet med personalen i microsystemet innehöll en presentation av författarna gällande  
microsystem, det lokala problemet i form av långa vårdtider, en genomgång av pågående mätningar 
och resultat på den aktuella kliniken, omvärldsanalys från artikelgranskningar samt introduktion i 
verktyget 5P. Personalen i microsystemet enades om syfte och mål för förbättringsarbetet (Figur 1) 
och att samtliga professioner fanns representerade för att arbeta med det lokala problemet. 
Personalen i microsystemet planerade tillsammans med författarna lunchmöten en timma varje vecka 
de fyra första veckorna, därefter varannan vecka under åtta veckor och sedan mötesplanering efter 
behov. Beräknad tidsperiod för arbete och utvärdering sattes till tre månader men utökades under 
arbetets gång till fem månader. Basen för arbetet och utvecklingen i microsystemet var modellen för 
microsystemets resa mot självinsikt (Bilaga 1). Efterföljande mötens agenda var genomgång av 
arbetsuppgifter från föregående möte, nya arbetsuppgifter och planering av uppföljning med ny 
mötestid. Fördelning av arbetsuppgifter med bestämd återkopplingstid skedde vid varje möte. 

 4



 

Ansvariga för arbetet och sammankallande var författarna och minnesanteckningar från samtliga 
möten sammanställdes och skickades ut via mail till samtliga deltagare senast dagen efter mötet.  
 
Från kartläggning enligt 5P, omvärldsspaning, benchmarking med andra liknande kliniker, 
artikelgranskningar, klinikens kontext, patientinvolvering och förbättringsarbetets syfte och mål 
enades personalen i microsystemet om nedanstående intervention. 

• Reviderad skriftlig patientinformation i pappersformat även tillgängligt via landstingets 
webbsida. De viktigaste förändringarna var tydligare träningsinstruktioner inför operation, 
färre men tydligare postoperativa restriktioner, information om förväntad vårdtid på fyra 
dagar postoperativt samt betoning av patientens egenansvar gällande sin rehabilitering. 

• En dokumenterad patientprocess istället för fem olika professionsprocesser (Bilaga 3). Detta 
dagliga schema placerades synligt för såväl patienter, närstående som personal på patientens 
sängbord. 

• Eget självskattningsformulär till patienten gällande dagliga rehabiliteringsframsteg under tiden 
på sjukhus som fanns tillgängligt för patienter, närstående och personal på patientens 
sängbord (Bilaga 4). 

• Tidigarelagd postoperativ mobilisering med mobilisering operationsdagen istället för första 
postoperativa dagen. 

• Gemensamma dokumenterade utskrivningskriterier utarbetades som samtliga 
patientansvariga läkare enades om (Bilaga 5).  

Planering av studien av interventionen  
Förbättringsarbetet utvärderades genom microsystemets mätningar av patientens egen självskattning, 
postoperativa komplikationer, vårdtid samt muntlig patientenkät. De olika mätningarna användes 
som feedback till microsystemet om hur interventionerna fungerade och synliggjordes via resultat-
tavla på kliniken. Den reviderade skriftliga patientinformationen och den dokumenterade patient-
processen som var tillgänglig för patienten under hela vårdtiden syftade till gemensam och säker 
information för patienter, närstående och personal. Detta mättes genom patientenkät avseende 
nöjdhet med vårdtillfället som besvarades muntligt (Bilaga 6). Urval av patienter för enkäten var de 
patienter som skrevs ut från avdelningen då en av författarna fanns i tjänst.  
Ökad patientdelaktighet under den inneliggande vårdtiden följdes genom ifyllande av ett 
självskattningsformulär gällande rehabiliteringsframsteg. Tidigarelagd postoperativ mobilisering 
syftade till att nå snabbare återgång till aktivitetsförmåga. Detta mättes genom andel patienter som 
mobiliserades enligt ny rutin och deras rehabiliteringsframsteg under vårdtiden. Samtliga patienter 
som vårdades på klinken under aktuell studieperiod ingick i urvalet. 
Mätning av följsamhet till utskrivningskriterier genomfördes inte men det beslutades om journal-
notering avseende orsak till vårdtid över fem dagar. Kontroll av notering i patientens journal 
genomfördes inom ramen för klinikens ordinarie journalgranskning. 
Studien av betydelsefulla faktorer i förbättringsarbetet genomfördes i form av fokusgrupp med 
personalen som ingick i microsystemet. 
För att besvara studiefrågeställningarna användes såväl kvalitativ och kvantitativ metodik. 
Kvantitativa metoder med före- och eftermätningar var; patientens egen självskattning av dagliga 
rehabiliteringsframsteg, postoperativa komplikationer, vårdtid, samt patientenkät som besvarades 
muntligt angående nöjdhet. De kvantitativa data analyserades med deskriptiv och analytisk statistik. 
Kvalitativ metodik användes för fokusgrupp med personalen i microsystemet som analyserades 
genom manifest innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 
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Reliabiliteten kan styrkas av att mätning av vårdtid utfördes på ett tillförlitligt sätt, likvärdigt som i de 
nationella kvalitetsregister för höft- och knäplastik, dvs. in och utskrivningsdag räknades som ett 
vårddygn. Vårdtiden analyserades i programmet SPC XL makro till Excel. För förbättringsarbeten 
ansågs kontrolldiagram med tre standardavvikelser vara en vedertagen metod att för att beskriva 
processer över tid (Carey 2003). Användning av tre standardavvikelser användes för att inte i onödan 
lägga resurser på ytterfall (special causes) istället för processen i sin helhet (Nelson, et al., 2007). 
Mätningen var fri från bias, påverkades inte över tid och kunde reproduceras. Övriga kvantitativa 
mätningar inom ramen för förbättringsarbetet var inte validitets eller reliabilitetstestade 
(självskattningsformulär, muntlig patientenkät och  postoperativa komplikationer) men resultaten 
stämde dock överens med liknande studier avseende samband/påverkan mellan patientnöjdhet, 
självständighet i ADL, komplikationer och vårdtid (Khan, et al., 2008; Larsen, Sorensen, Hansen, 
Thomsen, & Soballe, 2008; Raphael, et al., 2011). Inga data exkluderades. Utförlig metodbeskrivning 
stärkte validiteten. 
 
Trovärdigheten för den kvalitativa metodiken stärktes av att fokusgruppen genomfördes av 
författarnas coach som är en erfaren intervjuare och väl insatt i förbättringskunskap. Objektiviteten 
stärktes också av att intervjuaren inte var delaktig i microsystemet eller var kollega med någon av 
personalen som intervjuades. Tillförlitligheten stärktes genom att data spelades in och 
transkriberades ordagrant av vårdadministratör innan författarna fick materialet. På detta sätt 
avidentifierades personerna till viss del när författarna enbart läste utskriften och inte visste vem som 
sagt vad. En genomgång mellan intervjuare och författare skedde innan analysarbetet för att få en 
uppfattning om alla respondenter kommit till tals och om intervjuaren upplevt att frågeområdena 
belysts på ett tillräckligt sätt. Genomläsning av texten påbörjades först enskilt av författarna innan 
gemensamt analysarbete nära originaldata igångsattes. Resultatet beskrev erfarenheter och 
upplevelser utifrån studiens syfte och förstärktes genom citat. För bedömning av överförbarhet av 
resultatet beskrev författarna urvalet, deltagare, datainsamling, analys och den kontext som fanns för 
studien (Graneheim & Lundman, 2004; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

Utvärdering av interventionen 
Patientnöjdhet mättes vid utskrivning före (n=20) och efter (n=32) implementering av intervention, i 
form av enkät, som besvarades muntligt. Patienten skattade vården från sämsta tänkbara till bästa 
tänkbara genom en VAS-skala samt hade möjlighet att kommentera i en kort intervju.  
Mätning av vårdtid utfördes före interventionen (n=78) september – november 2011 och efter 
(n=107) januari – april 2012. Sammanställning av komplikationer togs ur befintligt register på 
kliniken och målsättningen var att minska eller ha likvärdigt antal postoperativa komplikationer. Det 
som registrerades var bland annat sårinfektion, lunginflammation, trombos och återinläggning på 
sjukhus. Inga komplikationer eller oväntade händelser exkluderades. Insamling av data gjordes på 
samtliga patienter före (n=65) och efter (n=54). Dessa mått samlades in vid postoperativ tremånads 
uppföljning, vilket innebar en fördröjning gällande resultatet för mars och därför jämfördes två 
månader före och två månader efter interventionerna (oktober/november och januari/februari). 
Patientens återgång till självständighet, avseende förflyttning, gång och påklädning postoperativt  
samt tidig mobilisering före (n=22 ), efter (n=70) mättes genom att patienten registrerade dagliga 
rehabiliteringsframsteg. Patienten bestämde själv tid för registrering. I de fall patienten behövde hjälp 
med att fylla i formuläret genomförde personalen registreringen i anslutning till utförd aktivitet.   
Registreringen samlades in på avdelningen efter avslutad vårdtid och analyserades som en del i 
klinikens förbättringsarbete.  
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För att studera betydelsefulla faktorer i förbättringsarbetet användes fokusgrupp. Metoden lämpar sig 
väl att använda för forskning som är undersökande eller klinisk och där deltagare upplevt en konkret 
och gemensam situation.(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Den lokala coachen för författarna 
involverades som intervjuare samt i val av frågeområden med tydligt fokus på projektets syfte och 
studiefrågor. Frågeområdena var: vad karakteriserade gruppen och förbättringsarbetets struktur, 
betydelsefulla faktorer för förbättringsarbetet samt vilken påverkan arbetet hade på patientnivå,   
individnivå och kliniknivå. Dessa frågeområden visades för deltagarna i anslutning till intervjun som 
beräknades ta en timme. För att undvika påverkan på deltagarna i microsystemet avstod författarna 
från att närvara vid intervjutillfället.  

Etiska frågeställningar 
Studien är godkänd av lokal Etikkommitté, Högskolan i Jönköping 120207.  
Verksamhetscheferna på de båda inblandade klinikerna gav sitt muntliga godkännande och 
sjukhusdirektören gav ett skriftligt godkännande till förbättringsarbetet och studien av detta arbete. 
Inga data som samlades in innehöll personuppgifter som kunde härledas till någon enskild 
patient/närstående eller medarbetare. Patienter som deltog i skuggning valdes ut från operationslistor 
under begränsad tidsperiod baserat på tillgång till kompetent skugga. Urval gjordes för att få 
representation från både kvinna och man samt i ålder nära medelåldern för aktuell patientgrupp. 
Aktuella patienter kontaktades per telefon av författarna och informerades om förbättringsarbetet 
samt tillfrågades. Skriftlig information och samtycke inhämtades i samband med inläggning på 
sjukhus. 
De patienterna som deltog i enkäten som besvarades muntligt tillfrågades om muntligt samtycke till 
deltagande i klinikens förbättringsarbete. Inget samtycke inhämtades för ifyllande av 
självskattningsformulär avseende rehabiliteringsframsteg då inga data med personuppgifter användes. 
Personal som deltog i fokusgrupp tillfrågades muntligt, fick skriftlig information och skriftligt      
samtycke inhämtades. För de personer som deltog i fokusgrupp fanns en risk för integritetspåverkan 
och även om de avidentifierades fanns risk att enskilda personer kunde ”kännas igen” av personer 
som är väl insatta inom området. Deltagarna hade rätten att utan angivande av skäl avsluta sitt 
deltagande. 
Det fanns ingen risk för fysisk skada för deltagarna. Själva utvärderingen av förbättringsarbetet låg 
också helt i linje med vad Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver, om en kontinuerlig utvärdering av 
verksamheterna och förbättringsansatserna därinom (HSL, 1982:763). All dokumentation förvarades 
på lösenordsskyddad server med åtkomst av författarna och deltagarna i förbättringsteamet. 
Materialet användes avidentifierat och förvarades inlåst på arbetsplatsen hos en av författarna. 
Material sparas fram till 2022 (Arkivlagen 1990:782).  

Analys 
Kontrolldiagram är lämpliga att använda före och efter interventioner för att uppskatta processens 
förmåga, stabilitet, nivå och för att se förändringar över tid (Carey 2003). I detta arbete valdes för 
vårdtidssmätning användning av individual values and moving range chart (I-chart) ett parat diagram. 
Detta redovisades utan moving range då den överensstämde med det andra diagrammet och inte 
tillförde något ytterligare (Carey, 2003). De statistiska data bearbetades och sammanställdes i SPC XL 
makro till excel med medelvärde och tre standardavvikelser. Testen var baserad på SPC teorin, 
signifikansen var baserad på en punkt utanför styrgränsen eller åtta punkter i rad (under/över medel) 
(Carey, 2003). I kontrolldiagrammen analyserades processens stabilitet, eventuella trender och 
ytterfall Carey (2003). 
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Antalet postoperativa komplikationer sammanställdes deskriptivt före och efter interventionerna i ett 
stapeldiagram. 
Patientnöjdheten analyserades kvantitativt genom att skalan patienterna skattade vården på 
numrerades 0-10 där 0 var sämsta tänkbara vård och 10 var bästa tänkbara. Detta analyserades med 
deskriptiv statistik och redovisades sedan i löpande text. 
 
Patientens självskattning av återgång till självständighet och mobilisering jämfördes före och efter 
interventionerna, sammanställdes deskriptivt och redovisades i löpande text.  
Enligt Fulop et al.(2001) lämpar sig kvalitativ analys väl för utvärdering på micronivå och i 
vårdvetenskapliga sammanhang. Söderberg och Lundman (2001) beskriver utskrift av bandade 
intervjuer inom omvårdnadsforskning som ett bra exempel för innehållsanalys. 
Fokusgruppsintervjun analyserades med manifest innehållsanalys enligt Granheim och Lundman 
(2004) och genomfördes med fokus på det uppenbara. Texten som var föremål för analys sågs i sitt 
sammanhang och tolkningen gjordes med en medvetenhet om informanternas personliga historia 
och även om rådande kultur. Flera olika tolkningar kunde vara möjliga och giltiga från samma text 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008; Krippendorf, 2004). 
 Hela texterna lästes igenom ett flertal gånger av författarna var för sig för att bilda sig en uppfattning 
om helheten före det gemensamma analysarbetet inleddes. Därefter plockades meningar eller fraser 
ut som var relevanta för studiens frågeställning, det kvarstod fortfarande så mycket text att 
sammanhangen inte gick förlorade. Dessa meningsbärande enheter kondenserades sedan ner för att 
korta texten, men ändå behålla innehållet. De kondenserade meningsenheter kodades först för att 
sedan grupperas till kategorier som återspeglade det centrala budskapet i materialet. Kategorierna 
svarade på frågan vad och var fullständiga och uteslutande. Det betydde att alla meningsbärande 
enheter enbart hamnade i en kategori. För att tydliggöra en kategori kunde den illustreras med en 
meningsbärande enhet. Analysen fokuserade på att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet 
för att kunna beskriva de variationer som fanns(Graneheim & Lundman, 2004).  
 

Resultat 
Under tiden för förbättringsarbetet utfördes en kontextförändring i form av att målsättning för 
vårdtid sänktes från fem till fyra dygn. Initiativet för detta kom från klinikledning och innebar att 
patientinformation och patientprocess reviderades. I övrigt skedde inga betydande 
kontextförändringar; personalen i microsystemet var intakt, antal operationer var jämförbart med 
tidigare år, men beläggningen på avdelningen var något lägre. Händelseförloppet och strukturen för 
förbättringsarbetet illustreras i Figur 1. 
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Figur 1. Förbättringsarbetet baserat på förbättringsrampen ( Nelson, et al., 2007) 
 
Författarna planerade arbetet i september 2011 och ett microsystem för förbättringsarbete bildades 
oktober 2011. Kartläggning pågick under två veckor i oktober, varefter arbetet med interventioner 
påbörjades. Interventionerna förlöpte under olika lång tid och förändrades över tid efter test i liten 
skala. Baslinjemätningar genomfördes september – november 2011. Strukturerad implementering av 
interventioner påbörjades i januari 2012 och pågick i olika former under hela förbättringsarbetet fram 
till mars 2012. För implementering av interventionen användes en gemensam strategi riktad till 
samtlig personal med information på arbetsplatsträffar, veckobrev och resultattavla med redovisning 
av mätningar och aktuell information. Personalen i microsystemet arbetade med implementering med 
sina respektive kollegor och beroende på antal och möjlighet till träffar valdes olika strategier.   
Dagliga rapporter, enhetsträffar och individuell information var de metoder som användes. 
 
Test i liten skala innebar gradvisa förändringar av de planerade interventionen och samtliga        
förändringar testades i verksamheten under november 2011 – mars 2012. Resultatmått insamlades 
under januari – april 2012 av författarna. Månadsvis återkoppling utfördes och redovisning av 
mätningar och aktuell information anslogs på en resultattavla på avdelningen. 
 
Patientinformationen förändrades initialt av microsystemet så att materialet utformades utifrån de 
arbetssätt och restriktioner som fanns på kliniken. Därefter förändrades den ytterligare, framför allt 
språkligt efter synpunkter från patienter och lekmän som kommenterade sjukvårdstermer samt 
oklarheter i informationen. Även självskattningsformuläret förändrades efter test i liten skala under 
förbättringsarbetets gång då microsystemet förändrade sina arbetssätt så att start av mobilisering 
flyttades till operationsdagen från första postoperativa dagen. 
Initialt syntes ingen sänkning av vårdtid trots att patienterna enligt den nya strukturen ansågs färdiga 
för hemgång. Anledningarna till att patienterna låg kvar på sjukhuset var oklara för personalen i 
microsystemet. Detta föranledde att orsak till vårdtid längre än fem dagar skulle journalföras av 
ansvarig läkare.  
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Patientnöjdhet 
Den muntliga patientenkäten visade i mätning före (n=20) att 65% av patienterna skattade vården till 
10, vilket motsvarade bästa tänkbara vård. Resultatet efter (n=32) implementering av 
interventionerna visade att 94% av patienterna skattade 10. Inga patienter skattade vården lägre än 9 
vid någon av mätningarna. Patienterna lämnade positiva kommentarer gällande professionellt 
omhändertagande och om självskattning av rehabiliteringsframstegen. 

Vårdtidsmätning 
Processerna för höft- och knäplastikpatienter var inte stabila före interventionerna. För 
höftplastikgruppen stabiliserades processen under förbättringsarbetets gång vid två tillfällen med 
signifikanta  förändringar. I baslinjemätningen fanns det vid ett tillfälle ytterfall (Figur 2). För 
knäplastikpatienter var processen instabil, tendens till förändring syntes vid ett tillfälle under sista 
månaden för mätningen. Under mätperioden fanns det fyra ytterfall (Figur 3). 
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Figur 2: I-chart, kontrolldiagram med medelvärde och 3 standardavvikelser. Styrgränserna är satta 
från de 44 första punkterna. Tre signifikanta förändringar skedde under mätperioden. 
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Figur 3: I-chart, kontrolldiagram med medelvärde och 3 standardavvikelser. Styrgränserna är satta 
från de 34 första punkterna. Signifikant förändring under mätperioden fanns vid fyra ytterfall, men 
ingen signifikans för stabilitet. 
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Medelvårdtiden minskade för båda patientgrupperna och mest tydligt för höftplastikpatienter          
(Figur 4 och Figur 5). 
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Figur 4. I-chart, kontrolldiagram med medelvärde och 3 standardavvikelser. Diagrammet är uppdelat 
i respektive tidsperioder (september-november 2011, januari-mars 2012, april 2012) 
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Figur 5. I-chart, kontrolldiagram med medelvärde och 3 standardavvikelser. Uppdelat i respektive 
idsperioder (september-november 2011, januari-mars 2012, april 2012) t
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Postoperativa komplikationer 
Det framkom en minskning av antalet postoperativa komplikationer efter interventionen. Alla 
komplikationer registrerades och under mätperioden (två månader) var det en stor spridning. 
Registreringen innehöll 10 olika komplikationer, sårinfektion och återinläggning på sjukhus hade 
högst frekvens både före och efter interventionen. Ingen enskild komplikation ökade. 
 

 
 
Figur 6. Postoperativa komplikationer bestod av 10 olika komplikationer där sårinfektion och 
återinläggning på sjukhus hade högst frekvens både före och efter interventionen. 
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Patientens självskattning  
Det nya arbetssättet medförde att patienterna skulle mobiliseras operationsdagen, detta innebar att 
minst ha suttit upp eller stått vid sängkant. Vid avslutad mätning mobiliserades 75% av patienterna 
på operationsdagen jämfört med 0 före interventionen. 
  

Andel mobiliserade patienter på 
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Figur 7. Under januari- februari hade 40 % av patienterna suttit upp/stått vid sängen på  
operationsdagen. Under mars ökade andelen till 75 %. 
 
Patientens självskattningsformulär hade ett externt bortfall på 15%. ADL-måtten; gå till toalett, gå i 
korridor, sitta uppe vid måltid, klä sig självständigt och utfört sitt träningsprogram förändrades inte i 
mätningar före och efter interventionerna. Av patienterna var 85% självständiga i samtliga ADL-mått 
postoperativ dag tre både före och efter interventionen. Efter interventionen fanns det en registrerad 
planerad utskrivningsdag noterad på 7% av patienternas självskattningsformulär. 
 
 

Utskrivningskriterier 
Kliniken enades om utskrivningskriterier men ingen mätning av följsamhet till användandet av dessa 
genomfördes. Innan tydlig förändring av vårdtiden syntes beslutades om notering i patientens journal 
om orsak till vårdtid längre än fem dygn. Vid kontroll av 10 journaler under förbättringsarbetet    
hittades inga noteringar. 
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Fokusgrupp 
Resultatet av fokusgruppen visade att flera olika faktorer var betydelsefulla i förbättringsarbetet och 
personalen upplevde förändringar inom fler områden än vad som mättes kvantitativt. Faktorerna 
som personalen angav kunde delas in fem kategorier och 18 underkategorier. 
 
Tabell 1: Betydelsefulla faktorer i förbättringsarbetet 
 
Kategori Underkategori 

Tvärprofessionell grupp 
Gemensamt intresse för förbättringsarbete Egenskaper i gruppen 
Selekterad grupp 
Ledningens stöd behövs på alla nivåer 
Mandat att förändra 
Tydliga roller och uppdrag Tydligt uppdrag och stöd 

Svårt att nå ut till alla 
Tidsåtgången 
Korta, täta möten 
Strukturerad metod Metod och resurser 

Definierade avslut och små steg 
Känsla av sammanhang 
Ökat engagemang Arbetsglädje och meningsfullhet 
Roligt och betydelsefullt 
Aktiva och delaktiga patienter 
Risk för stress 
Trygga patienter med samstämmig information

Trygghet och delaktighet i vården med hänsyn 
till individen 

Förberedda och kunniga patienter 

 

Egenskaper i gruppen 
Personalen beskrev att samtliga involverade professioner som arbetade runt patientgruppen deltagit i 
förbättringsarbetet. De gemensamma egenskaperna i gruppen som framkom var positiv inställning 
till förbättringsarbete, engagemang, teamkänsla och ett öppet klimat utan inslag av professions-
hierarki. Gruppen hade olika förkunskaper i användandet av förbättringsverktyg. Det fanns en  
farhåga gällande likriktighet i gruppen då alla deltagare var positivt inställda till förbättringsarbete, 
samtidigt påtalades olikheter mellan professionerna. 
 
”man funderar alltid på hur det kommer sig att det blev vi, på något sätt har det skett en selektion vilka man har 
tillfrågat och vilka man har erbjudit och då kan man ju gå den lätta vägen och ta de som visar intresse men då blir det 
ju gärna det här att man omger sig med ja-sägare, man får lite likriktighet i gruppen”. 
 

Tydligt uppdrag och stöd 
Gruppen uppfattade att det inte fanns någon tydlig målsättning ur ett macroperspektiv, vilket  
tolkades både positivt och negativ. Positivt var att gruppen fick ett högt självbestämmande kring mål 
och arbetets utformning, men någon beskrev det negativt i form av avsaknad av övergripande mål. 
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De små målen som sattes inom ramen för förbättringsarbetet upplevdes tydliga, föränderliga och 
avslutades efter hand som de uppnåddes. Några deltagare upplevde sin egen roll som oklar när det 
gällde att sprida information vidare i organisationen, och svårigheter att påverka arbetssätt hos vissa 
kollegor som saknade vilja till förändring. De möttes ibland av kommentarer om att det fungerat bra 
tidigare. Det handlade inte alltid främst om att vara motarbetad utan att sakna medvind. På kliniken 
fanns en otydlighet att medarbetarskapet även innebar arbete med att utveckla och förbättra Det tar 
tid att sprida och implementera förändrade arbetssätt till all personal. Efterfrågan av ledningens stöd 
på alla nivåer poängterades, särskilt i situationer då det var svårt att få med sig kollegor i nya 
arbetssätt. Det framkom en otydlighet i vilket mandat deltagarna i ett förbättringsarbete hade. 
Personalen upplevde ett stöd i att ha förbättringsledare och chefer i gruppen med metodkunskap i 
förbättringsarbete.. 
 
” En annan positiv sak, nu har vi haft två gruppledare, som vi kallar dem, och de har varit entusiasmerande och 
drivande, och det behövs nog lite grann  för annars står man och stampar” 
 

Metod och resurser  
Flera deltagare talade om tryggheten med strukturen i förbättringsarbetets arbetssätt och då framför 
allt arbetet med tydliga små mål som har uppnåtts och/eller avslutats som viktiga framgångsfaktorer. 
Förändrat arbetssätt gav också struktur till det dagliga arbetet. Vidare tog gruppen upp korta, 
regelbundna och effektiva möten, benchmarking med andra kliniker och högt i tak som 
betydelsefullt. Deltagarna beskrev att de fått styra processen med utgångspunkt i kartläggningen. De 
första veckorna med regelbundna veckomöten och mycket underlag som skulle hämtas in upplevdes 
som intensivt samtidigt som de såg att någonting faktiskt hände. Flera personer beskrev att 
engagemang har skett även utanför arbetstid. Det lyftes fram att det nya arbetssättet inte krävde mer 
resurser och att nyttan med förbättringen översteg den resursåtgång (mötestid och enskilt arbetet) 
som krävts.   
 
”det kräver sin energi, det tar lite grann, det tar av fritiden, det är merarbete och visst det kostar på, men 
förhoppningsvis ger det något tillbaka. Det är roligare att jobba, det är lite kul när man har märkt att jag gör det här, 
man får se en helhetsbild på ett annat sätt” 
 

Arbetsglädje och meningsfullhet 
Samtliga deltagare beskrev att arbetet i gruppen varit positivt. Det framkom även att det var 
inspirerande att få vara med och styra själv. Ett tillåtande arbetsklimat med skratt, reflektioner och 
högt i tak. Att titta på det dagliga arbetet med nya ögon skapar engagemang och meningsfullhet i 
arbetet. Den egna rollen tydliggjordes samtidigt som chansen att få påverka hela processen sågs som 
positivt. Det fanns inflytande över professionsgränser för patientens bästa. 
 
”det har varit jättepositivt att jobba på det här viset. Dels känner jag att jag fått kunskap om vad alla yrkeskategorier 
gör, vad som händer mer på avdelningen och att allas del är lika viktig för att det ska bli bra för patienten” 
 
Personalen upplevde effekter av förbättringsarbetet i form av ökad delaktighet, medvetenhet och 
samstämmighet. Några deltagare beskrev mer interaktion med patienter och kollegor. 
Förbättringsarbetet synliggjorde att varje del var viktig, dels den egna rollen men även det 
gemensamma målet. 
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Trygghet och delaktighet i vården med hänsyn till individen 
Mer enhetlig struktur och information har bidragit till mer delaktiga, aktiva och trygga patienter. 
Trygghet för patienten var att alla olika professioner var samstämmiga i information och arbetssätt. 
Risken att det kunde kännas stressigt för patienten om denna inte riktigt klarade målsättningen och 
den i förväg planerade vårdtiden togs upp. Patienterna förbereddes bättre genom det nya 
informationsmaterialet och personalen såg engagemang hos patienterna gällande att fylla i sina 
rehabiliteringsframsteg.  
 
”och för mig har det ju ändå, det har inte förändrat så mycket hur jag jobbar men jag vet nu att det jag gör, ska jag 
göra just på den tiden och det blir rätt för den patienten i hela flödet tillsammans med alla andra” 
 

Diskussion 
Medelvårdtiden sänktes för höftplastikgruppen med ungefär ett dygn (7,59 till 6,44 dygn) till och med 
mars. I april minskade medelvårdtiden ytterligare till 5,55 dygn. I slutet av mars och i april syntes en 
ny stabil process för höftplastikpatienterna med signifikant sänkning av vårdtiden. 
Förbättringsarbetet hade initialt mest fokus på höftplastikpatienterna då denna patientinformation 
var mest inaktuell och vårdtiderna längre än för knäplastikpatienterna. Processen för 
knäplastikpatienterna avseende vårdtid visade variation som kvarstod även under och efter 
implementering av interventionen. Ingen förändring av medelvårdtid sågs fram till mars 2012. Under 
april syntes en tendens till stabilitet i processen även för knäplastikpatienterna och medelvårdtiden 
sjönk med ett dygn.  
Kliniken hade under tiden för förbättringsarbetet en god tillgång på vårdplatser vilket kunde bidragit 
till att patienterna inte skrevs ut snabbare trots att de var rehabiliteringsmässigt och medicinskt    
färdigbehandlade. Minskning av vårdtid och stabilitet i processen syntes inte de första månaderna.  
Implementeringscykler tar längre tid än testcykler och lärandet från testcykler som inte lyckats är 
viktiga i förbättringsarbeten. Implementering skiljer sig från test genom att den sociala delen med 
mänskligt beteende och känslor kopplas in när vetskapen om att ett nytt arbetssätt ska permanentas 
(Langley, et al., 1996). Detta kan ses i vår studie av förbättringsarbetet där småskaliga test har 
fungerat lätt och effekter synts snabbt på de enskilda förbättringar exempelvis tidig mobilisering. Det 
sammanlagda resultatet avseende vårdtid blev inte lika tydligt under den första tiden för studien.  
 
Förbättringsarbete kräver ihållande och långsiktig investering och stöd för att åstadkomma            
signifikanta förbättringar (Walshe, 2009). Rydeman &Törnqvist (2006) menade att ekonomiska 
intressen från sjukhus att korta vårdtiderna för att få plats med nya patienter inte får överskugga 
bedömningen av patientens möjlighet till fortsatt rehabilitering i hemmet. Patienten ska inte uppleva 
oro och bekymmer utan känna sig delaktig i beslutet och vara väl förberedd vid utskrivning. De 
ansåg också att en tydlig och gemensam ram med medvetna och organisatoriskt baserade värden 
tillsammans med patienters egna resurser skapade förutsättningar för en optimal, god och säker vård.  
Vikten av att studera förbättringsarbeten över längre tid än vad som är gjort inom ramen för detta 
arbete, är nödvändigt inte bara med anledning av att det tar tid att se de samlade effekterna av 
interventioner utan även för att se om förändring har hållbarhet över tid. 
 
Antalet postoperativa komplikationer på sjukhus före och efter interventionen visade likvärdiga  
resultat avseende sårinfektioner och återinläggningar. Andra studier (Husted, et al., 2008; Husted, et 
al., 2011; Malviya et al., 2011; Raphael, et al., 2011; Reilly et al., 2005) visade att det inte var patienter 
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med ett okomplicerat postoperativt förlopp som blev återinlagda utan framförallt de patienter som 
redan vid första vårdtillfället hade en längre vårdtid än medelvårdtiden.  
Förändringar som genomförts syftade till att korta vårdtiden för patienter med förväntat 
okomplicerat postoperativt förlopp vilket stärker att återinläggningar bör vara likvärdigt före och 
efter interventionen (Husted, et al., 2008).  
 
Personalen i microsystemet upplevde att informationen blivit mer enhetlig och att det skapade en 
mer aktiv patient. Den nya patientinformationen med tillhörande träningsprogram underströk vikten 
av tidig mobilisering och angav vilka övningar och hur många gånger dagligen de skulle utföras redan 
före operationen. Den innehöll också förväntat antal dagar på sjukhus efter operation. Fielden et al 
(2003) visade vikten av att patientinformation gavs i så god tid att det fanns en möjlighet att ställa 
kompletterande muntliga frågor vid senare tillfälle. Soever et al (2010)bekräftade att vuxnas behov av 
undervisning/information omfattade ett brett spektrum av ämnen och underströk vikten av att 
erbjuda ett övergripande informationspaket inför höft- och knäoperation. I högpresterande kliniska 
microsystem är information en central framgångsfaktor (Nelson, et al., 2007). 
 
Personalen i microsystemet upplevde att modellen för förbättringsarbete och microsystem skapade 
delaktighet och inflytande samt gav ökad medvetenhet om vikten av allas bidrag för en effektiv    
process och säkert patientomhändertagande. De beskrev också ökad arbetsglädje och engagemang. 
Fokusgruppen lyfte vid ett flertal tillfällen under intervjun att de blev mer samstämmig och var mer 
medvetna om varandras arbete. Watts&Gardner (2005) har beskrivit att kommunikationen mellan 
sjukvårdens professioner har en avgörande betydelse för påskyndande eller fördröjning av 
utskrivning från sjukhus.  
Deltagare och författare har upplevt en tydlig struktur och successiva förbättringar med hjälp av 
modellerna och förbättringsverktygen. De har upplevts lätta att följa och skapat trygghet för såväl     
microsystemet som oss som ledare i förbättringsarbetet. Korta, effektiva och täta möten med tydliga 
arbetsuppgifter och avslut (Nelson, et al., 2007) upplevdes av personalen som ett strukturerat och 
effektivt arbetssätt. Inga möten översteg en timme.  
 
Farhågor fanns att en allt för stor generalisering kunde leda till stress för de patienter som inte 
klarade den i förväg satta målsättningen och planerade vårdtiden. Detta styrks av Showalter et al 
(2000) som såg att information som var allt för generellt inriktad och saknade individanpassning 
kunde få konsekvenser av orealistiska förväntningar som inte kunde infrias då individer förbättrades 
olika snabbt. De menade att detta kunde leda till en osäkerhet och oro hos patienterna och påtalade 
vikten av uppföljning i hemmet från sjukvårdens sida. Talade mot detta gjorde resultat från Husted et 
al (2011) som visade på resultat från Danska register där medelvårdtiden sänktes från 10-11 dagar 
2000 till fyra dagar 2009 med bibehållen patientsäkerhet, ingen ökad återinläggning på sjukhus och 
hög patienttillfredställelse.  
Det är viktigt att både arbeta med standardiserade processer och samtidigt vara uppmärksam på de 
patienter som har ytterligare eller andra behov än vad standarden medger. Husted et al (2011) ansåg 
att väldefinierade utskrivningskriterier var nödvändiga för att garantera en säker utskrivning.  
Gemensamma utskrivningskriterier var en del av interventionen i förbättringsarbetet. En brist var att 
följsamhet till kriterierna inte mättes. Det kan ha bidragit till att fokus flyttades till de övriga 
förbättringarna istället då mätningar är ett viktigt verktyg som feedback i microsystem och i 
förbättringsarbeten.  
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Personalen i microsystemet påtalade svårigheter med att sprida information och få all personal att 
arbeta efter nya riktlinjer. De beskrev ett behov av tydligt stöd från ledning på olika nivåer i arbetet 
med att sprida och implementera nya arbetssätt. Detta finns väl beskrivet i flera studier som en viktig  
framgångsfaktor i förbättringsarbeten (Langley, et al., 1996; Nelson, et al., 2007).  
Förbättringsledarna brast i uppmärksamhet på att personalen i microsystemet utöver kunskap i    
system, variation och verktyg behövt mer stöd i förändringspsykologi och i att vara rustade för att 
möta motstånd i organisationen.  
 
Metoder för att involvera patienter i microsystemet var patientskuggning, muntlig patientenkät och 
information. Patientskuggningen upplevdes av författarna som en bra metod för att tillvarata 
patienters åsikter och upplevelser. Samtidigt var det resurskrävande och passar sannolikt bättre för 
kortare vårdförlopp exempelvis en inskrivning istället för en hel vårdtid som sträcker sig över flera 
dygn. Microsystemets mätningar och intervention i form av självskattningsformulär, muntlig 
patientenkät och postoperativa komplikationer var inte validitets eller reliabilitetstestade men de 
syftade heller inte till att säkerställa en redan evidensbaserad metod utan ge återkoppling på styrkor 
och svagheter i ett arbetssätt. Ett microsystem fokuserar inte enbart på resultat istället ger det tillgång 
till processer och strukturer samt länkningen dem emellan, hur de interagerar för att möta behovet 
från patienter (Barach & Johnson, 2006). Förbättringsområden blev tydligt beskrivna med verktyget 
5P, som istället för att fokusera på personalens arbetssätt och behov lyfte fram patientens behov. 
 
En svaghet med studien var den korta mättiden. För att säkerställa att kvalitet och stabilitet i 
processen bibehålls behövs mätningar över längre tid än vad som rymdes inom ramen för detta 
arbete. Måtten samt ytterligare förbättringsinsatser fortsätter dock att följas på den aktuella kliniken 
inom ramen för det egna förbättringsarbetet. Även kvaliteten på mätningarna kunde säkerställts om 
de kunnat jämföras mot kvalitetsregistren för höft och knäplastik Detta var inte möjligt p.g.a. 
eftersläpning på utdata från registren.  
 
I detta förbättringsarbete hade författarna flera olika roller, både som ledare för förbättringsarbetet, i 
studien av detsamma samt hade chefspositioner på de respektive enheterna som ingick. Detta har 
sannolikt påverkat såväl förbättringsarbetet som studien. Styrkor med att ha flera olika roller kan vara 
överblick över arbetets olika delar och att samarbetet mellan professionerna stärktes. Även närheten 
till snabba beslut och handling i organisationerna möjliggjordes genom chefsrollen. Svagheter kan 
vara integritetspåverkan och att det hämmat medarbetare i förbättringsteamet att fritt våga uttrycka 
sig när det var chefer som ledde arbetet. Som förbättringsledare har det varit en styrka att vara två, 
inga möten behövde ställas in, och en av förbättringsledarna fanns alltid på plats som stöd för 
microsystemet. Ledarrollen utvecklades och kompletterades med våra olika egenskaper. Det egna 
lärandet fördjupades genom diskussioner och samtal om förbättringsarbetets metod, processer och 
resultat. Det som saknades i utvärderingen av förbättringsarbetet var hur personalen i microsystemet 
upplevde de olika roller författarna hade och hur det påverkade arbetet positivt eller negativt. 
  
Sammanfattningsvis visade studien att klinikerna ändrade arbetssätt och mot slutet av mätningarna 
syntes stabiliserade processer med minskad vårdtid, likvärdiga postoperativa komplikationer 
avseende sårinfektioner och återinläggningar samt ökad patientnöjdhet. Metoden för 
förbättringsarbetets genomförande upplevdes av personalen i microsystemet som effektiv och 
strukturerad men ställde krav på personal och ledning i form av tydlighet i mandat och roller. 
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I kartläggningarna samt under arbetets gång framkom fler förbättringsområden att arbeta vidare med 
på kliniken utöver det som blev intervention i detta förbättringsarbete. Exempel på detta var rutiner 
för inskrivning, telefonuppföljning av patienter och optimering av andra delar i fast-track metoden. 
 
Att fortsätta studera förbättringsmetoden longitudinellt i olika kontext är angeläget för att bedöma 
generaliserbarhet och effektivitet. Utmaningar är att hitta ytterligare faktorer som bidrar både till hög 
delaktighet och snabba förändringar. 
 
Ett särskilt tack riktas till vårt fantastiska microsystem och då särskilt personalen som haft tålamod 
och engagemang i detta lärorika arbete. Vi tackar också våra handledare, vår lokala coach och 
arbetsgivare som varit ett oerhört stöd. 
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Bilagor 

Bilaga 1. A microsystem´s selfawareness journey 

Create an awareness of 
work as a microsystem

Work on some foolishness to 
understand that change is 

possible

Connect work to those who do 
or could benefit from it, building 
a sense of the related purpose 

of the work

Try some strategic change 
and improvement

Build measures of performance, 
for those who do or could 

benefit, of the functioning of 
the microsystem and for 

accountability

Work with inputs and outputs.
Work with peer systems.
Work with the population.

Work with your own 
microsystem.

Work with your macrosystem.  
 

 
 
A microsystem´s self awareness journey.  
Quality by Design A Clinical Microsystems Approach. (Nelson et al 2007) s.238 
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Bilaga 2. Improvement ramp 
 

Assesment

Theme

Global aim

Specific aim

Change ideas

Measures
A

S

P

D

15
17
19
21
23
25
27
29
31

1 2 3

A
S

P

D

A
S

P

D
PDSA

Target value
Sucess Measure

Global aim

SDSA

 

 
 
Modell baserad på Improvement ramp, Quality by Design A Clinical Microsystems Approach 
(Nelson et al 2007) s. 240. 
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Bilaga 3. Dagligt schema 
 
Operationsdag 
 

Dag 1 
 

Dag 2 
 

Dag 3/ 
utskrivningsdag 

Återgång till vanligt liv/rehabiliteringsframgång efterfrågas dagligen 
Vitala parametrar 
 

Vitala parametrar 
 

  

Smärtlindring 
 

Smärtlindring 
 

Smärtlindring 
 

 

 Blodprover, blodstatus 
 

Venkateter, PVK borttagen 
 

 

 Lokalbedövning, LIA (knä) 
 

  

 Dränage tas bort 
 

  

 Röntgen-kontroll 
 

  

Mat och dryck 
 

Frukost på sängen / övriga 
måltider sittande 
 

Maten serveras i matsalen 
 

Maten serveras i matsalen 
 

Pumpa med fötterna 
 

Tvättning på toaletten efter 
frukost 
 

  

 Förflyttningsträning i/ur 
säng 
 

Klara förflyttning i/ur säng 
och stol 
 

Trappträning genomförd 

På kvällen, komma upp till 
stående 
 

Stå och gå med lämpligt 
hjälpmedel 
 

Träning annat gåhjälpmedel 
 

Gånghjälpmedel bytt 
 

 Genomgång av 
träningsprogram 
 

Egenträning med program 
 

Hemträningsprogram 
genomfört 

  Gångträning 
 

Promenader självständigt 
 

 Genomgång och 
instruktion av och 
påklädning 
 

Självständig i hygien och 
klädsel 
 

Avstämning av sjukgymnast 
 

 Information och 
träning Innohep 
 

Klara Innohep-injektion 
självständigt 
 

Innohepsprutor medskickas 
 

   Avstämning av ADL och 
ev. ordination av hjälp-
medel 

Information om agraff-
tagning 
 

    Återbesök 
 

 Lassekudde mellan ben 
dagtid på höftplastik 
 

Förberedelse för 
utskrivning 
 

Sjukskrivning 
 

 Lassekudde tas bort på 
knäplastik 

 Läkemedelslista/Recept 
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                                   Höftplastik              
Op. Veckodag………………….    

                               Operationsdag             Dag 1                      Dag 2                     Dag 3 

itta på 
/  

 

    

Bilaga 4. Självskattningsformulär 
       
                                           Knäplastik 

 
  
 
S
sängkant
Stå vid säng
Utfört 
tränings
 

program 
    

Gå till toaletten     
 
 
Gå i korridoren     
 
 

 

Sitta upp vid     
måltiden / 
annan tid 
Gå till matsalen     
 
 
Klä sig     
självständigt  

 
I och ur säng     
självständigt 
 
Rörelseomfång     
Knäplastik 
(ROM) 
 
 
Planerad utskrivningsdag:……  

ätlappen är till för att motivera patient och närstående och 

Bilaga 5. Utskrivningskriterier för höft och knäplastiker 

 

 
 
M
lämnas till avdelningspersonal vid hemgång. 
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riterier 
  

K   
God smärtlindring    
Stabiliserat blodvärde    
Inga tecken till infektion i operationssår    
Förstå gällande restriktionerna    
Förmåga att gå med eller utan hjälpmedel    
Klara sin personliga hygien    
Självständig i och ur säng och stol/toalettstol    
Förmåga att gå i trappa    
Förmåga att utöva sitt hemträningsprogram    
Hjälpmedel finns hos patient/i hemmet    
Medvetenhet om hur avsluta medicinering ex. Innohep    
60‐90 graders böjning på knäplastik    
Vårdplanering klar (om behov finns innan hemgång)    
Patientens egen acceptans av utskrivning    
     
    
    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bilaga 6. Patientenkät 
          

           
 

 29



 

 30

 Hur nöjd har du varit med din tid på sjukhuset? 
           
 

     sämsta tän bara          b sta tä kbara

          
           

           
    

 
       

  k        ä n  
           
           

ad kulle kunn  få ig a t ko ma högr ? 
 

 
 

           
           
           
           
           
           

 V s a d t m  e  
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