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Sammanfattning 
 

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen ska goda kontakter mellan patienter och hälso- och sjuk-

vårdspersonalen främjas samt att patientens behov av kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. 

Studier har visat att patienter får träffa många olika vårdare. Kontinuitet är en viktig förutsätt-

ning för att sår ska läka så snabbt som möjligt. Det finns tydliga riktlinjer för hur svårläkta sår 

ska skötas men studier har visat att följsamheten till dessa många gånger är dålig. Patienter får 

också ofta olika information från olika vårdpersonal och det skapar förvirring.  

 

Studien belyser de erfarenheter som patienter och medarbetare har av processen att skapa en 

ökad kontinuitet; i betydelsen kontinuerlig relation, information och behandling för patienter 

med svårläkta bensår på en distriktssköterskemottagning. Syftet med förbättringsarbetet var 

att skapa en förbättrad kontinuitet för patienter med svårläkta bensår. Syftet med studien av 

förbättringsarbetet var att belysa de erfarenheter som sjuksköterskor har av processen att 

skapa en ökad kontinuitet. 

 

Studien har en beskrivande och utvärderande design med kvalitativ ansats. Interventionen 

bestod av utbildning, ny bokningsrutin, ändrad schemaläggning, broschyr om svårläkta bensår 

och datoriserad sårläkningsjournal. Före interventionen intervjuades fem patienter och tolv 

sjuksköterskor och efter interventionen fem patienter och sex sjuksköterskor. Journalgransk-

ning utfördes för att följa hur många olika sjuksköterskor patienter fått träffa under en åtta-

veckorsperiod före och efter förändring. Alla sjuksköterskor fick besvara frågor om föränd-

ringsklimatet genom enkäten PARIHS. 

 

Enkäten PARIHS visade att förändringsklimatet var bra på arbetsplatsen och stöddes av led-

ningen men att det fanns dåligt med tid för att kunna diskutera och reflektera över forsknings-

resultat. Sjuksköterskorna upplevde att kontakten med patienterna blev bättre när det blev ett 

mindre vårdlag. Informationen kunde läggas på rätt nivå och patienten kunde då vara mer 

delaktig i sin behandling. Patienterna upplevde en förbättrad personalkontinuitet men tyckte 

det var svårt att vara delaktiga i vården. De hade fått information om kost, motion och kom-

pression men de mindes inte att de fått broschyren. 

 

Målet att patienterna skulle få en kontinuerlig relation har blivit förbättrad men om kontinuitet 

i information och behandling har blivit bättre råder delade meningar. PARIHS var en bra me-

tod för att beskriva förutsättningar för förbättringsarbetet.  

 

Nyckelord: Förbättringsarbete, PARIHS, svårläkta bensår, kontinuitet, primärvård 
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Summary 
 

Continuity for patients with leg ulcer. 

A study about quality improvement in a health care center. 
 

According to the "law of Healthservice", good relations between patients and the medical 

staff should be nurtured and the need for continuity and safety of the patient secured. Continu-

ity is an important condition to heal ulcers as fast as possible. Studies had shown that the pa-

tient will meet a lot of different staff.  There are specific guidelines for the care of wounds 

that are difficult to heal, but studies have shown that these guidelines are not properly fol-

lowed. It is also confusing for the patient to get different advises from different staff, which 

often happens. 

 

The study illustrates experiences that both patients and the nurses at the health care center 

have from the process of creating more continuity, i.e. continuous relation, information and 

treatment for patients with leg ulcers. The aim of this work of improvement was to improve 

the continuity for patients with leg ulcers. The purpose of the study of the improved way of 

working was to illustrate the nurse´s experiences of the process of creating increased continui-

ty. 

 

The study is descriptive and has an evaluation design with qualitative approach. 

The intervention was education, new routine for booking, new timetabling, a brochure about 

leg ulcers and a computerized recording of treatment. Before the intervention five patients and 

twelve nurses were interviewed and afterwards, five patients and six nurses. Journal review 

was conducted to investigate how many nurses patients had to meet during an eight-week 

period before and after the change.  The nurses answered questions, concerning the climate of 

evaluation, using the questionnaire PARIHS. 

 

The questionnaire, PARIHS, showed that the climate of evaluation at the health service, was 

satisfactory, but the amount of time was not enough for discussions and reflections concern-

ing outcome of research. The nurses saw that the contact with the patients improved when the 

medical staff, around the patient, lessened. The data was designed for the patients need and 

he/she could then take part in the treatment. The patients felt a better continuity in the meeting 

of the staff, but they found it hard to take part in the treatment. They had been informed about 

food, exercise and compression but they did not remember that they had been given the bro-

chure. 

 

The goal, that the patients would have a continuous relation with the staff, has been achieved, 

but if the information and treatment had been better opinion is divided. PARIHS was a good 

description of methods for mapping condition for improvement work. 

 

Keywords: Quality improvement, PARIHS, leg ulcer, continuity, primary care 
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Inledning 
 

Med ett växande behov av sjukvård, stigande kostnader, neddragna resurser och många vård-

givare med olika variationer på utförandet av vården har intresset för mätningar och kvalitets-

förbättringar i vården hamnat högt upp på agendorna i många länder (Campbell, Roland, & 

Buetow, 2000). Olika behandlingsmetoder samt dålig information har belysts mest och konti-

nuitet har hamnat i skymundan (Roland, 2012). Goda kontakter mellan patienter och hälso-

och sjukvårdspersonalen ska främjas enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 

samt att patientens behov av kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. I Socialstyrelsens skrift 

God Vård (2006) framkommer att patienterna är missnöjda med brister vad gäller kontinuitet, 

information och väntetider. Detta är något som även sjuksköterskorna på distriktssköterske-

mottagningen beskriver. Sjuksköterskorna upplever att de inte hinner ta hand om patienterna i 

den utsträckning som är lämpligt samt att flera patienter per vecka uttrycker önskemål om 

bättre kontinuitet. När kapaciteten inte är tillräcklig på distriktssköterskemottagningen påver-

kar det även planeringen vid sjuksköterskemottagningen som är belägen på läkarmottagning-

en inom samma vårdcentral.  

 

 

Bakgrund 

Kontinuitet i vården 
Haggerty et al. (2003) har identifierat tre olika typer av kontinuitet; relationen mellan patient 

och vårdpersonal, informationen samt behandlingen som ges. Saknas någon av dessa delar 

kan patientsäkerheten försämras. Det är viktigt att medarbetarna på kliniken bestämmer vid 

vilka möten mellan patient och vårdpersonal som kontinuitet anses viktig (Roland, 2012).  

Relationen mellan patient och vårdpersonal är inte bara viktig för den vård som ges nu utan 

också för att bygga förtroende inför följande möten, vid pågående behandlingsomgång och 

vid ett eventuellt återinsjuknande. Det är också viktigt att patienten har en fast vårdrelation för 

att känna tillit och respekt (Freeman, Olesen, & Hjortdahl, 2003). Meningarna är delade om 

kontinuiteten påverkas när patienten ibland får vård av någon annan. Freeman et al. (2003) 

menar att det inte påverkar relationen mellan patient och vårdare, medan Campbell et al. 

(2000) beskriver att ett byte av behandlande sjuksköterska leder till en kvalitetsförsämring. De 

menar också att kvalitet i vården kan mätas kvantitativt men viktigast är kvaliteten på kom-

munikationen mellan vårdare och patient. Även i andra studier har det framkommit att patien-

ter som erhåller återkommande vård från olika vårdpersonal har en ökad risk för försämring i 

sin sjukdom (Forster, Murff, Petersson, Gandhi, & Bates, 2003; Naylor & Keating, 2008). 

Harrison et al. (2011) kom i sin studie fram till att det är viktig att om de sjuksköterskor som 

behandlar bensårspatienten är välutbildade och följer evidensbaserade riktlinjer, samt att pati-

enterna kommer till mottagningen kortas sårläkningstiden med tre månader.  

 

Hur kontinuiteten upplevs av patienten beror på de upplevelser som denne får i sina kontakter 

med personalen och det medicinska behovet. Patienten behöver känna sig delaktig och be-

handlingen får inte förändras från gång till gång. Om alla i personalen gör på samma sätt upp-

lever patienten en ökad trygghet genom att den då vet vad som kommer att hända (Haggerty 

et al., 2003) det är som att en och samma person utför behandlingen. Kontinuitet i behand-

lingen är särskilt viktig för patienter med kroniska och komplexa sjukdomar, såsom svårläkta 

bensår, där flera personer utför vården tillsammans med patienten. Definitionen för ett svår-
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läkt bensår är ett sår nedanför knäet som inte har varit läkt under de senaste sex veckorna 

(Lindholm, 2012).  I dessa fall är vårdplaner ett bra hjälpmedel för att behålla kontinuitet och 

säkra vården (Haggerty et al., 2003; Socialdepartementet, SFS 1982:763). Dokumentation i 

vårdplaner bidrar också till att informationsöverföringen mellan vårdpersonal av olika pro-

fessioner blir systematisk och säker.  

 

Patienten har enligt HSL (SFS 1982:763) rätt att välja utförare av hälso- och socialtjänst samt 

få tillgång till och välja en fast läkarkontakt. Sedan 2010 finns ett tillägg till lagen som säger 

att verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samord-

ning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, 

eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för denne. Pati-

enten ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, de metoder för under-

sökning, vård och behandling som finns, sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare 

inom den offentliga finansierade hälso- och sjukvården samt vårdgarantin. Även i Patientsä-

kerhetslagen (SFS 2010:659) omnämns att patienterna har rätt att få anpassad information om 

sin vård och även om olika behandlingstyper för att själva kunna välja metod.  

 

Mikrosystemmodellen 
Det finns olika sätt att beskriva vårdens organisation varav mikrosystemmodellen är ett. Ett 

mikrosystem består av olika yrkeskategorier, stödfunktioner och närstående, som regelbundet 

samverkar med en patient. Systemet är uppbyggt för att serva en specifik patientgrupp pro-

fessionellt. Patienten är i centrum och är själv betydelsefull för hur vårdens värde blir. I mik-

rosystemet följer all personal samma mål och riktlinjer för att ge en likvärdig vård.  Vid behov 

kan mikrossystemet utvidgas med ytterligare yrkeskategorier eller stödfunktioner. Ett mikro-

system kan till exempel vara en del av en vårdcentral, en distriktssköterskemottagning, det vill 

säga en mindre enhet. Det går att applicera inom hela vården och även andra arbetsplatser, 

exempelvis på en sjukhusavdelning, administration, akutmottagning, livsmedelsbutik eller 

industri. Mikrosystemet i sin tur är en del av större system, mesosystem, som i sin tur bildar 

ännu större system, makrosystem. Grundläggande är att alla delar är beroende av varandra 

(Nelson et al., 2002). Systemet som beskrivs i detta arbete består av makro- (Närsjukvården i 

Väster), meso- (Vårdcentralen) och mikrosystem (Distriktssköterskemottagningen) som fun-

gerar var för sig och tillsammans, ingen av nivåerna fungerar utan den andra. Mikro- och i 

vissa fall även mesosystemet utför det primära arbetet efter de beslut som tagits på makro- 

och i vissa fall mesonivån. I systemen ingår en delad informationsmiljö, processer och eko-

nomiska mål. Var gång en patient kommer till distriktssköterskemottagningen börjar ett mik-

rosystem byggas upp runt omkring denne och detta pågår tills patienten är färdigbehandlad för 

just den åkomman. Ett mikrosystem kan beskrivas utifrån fem P för att synliggöra mikrosy-

stemet ur olika perspektiv. Detta kan i sin tur användas för att tydligare se vilka delar som kan 

behöva förändras. Tänkandet blir tvärprofessionellt och alla känner sig delaktiga (Batalden, 

Cronenwett, Brown, Moffatt, & Serrell, 1998). Fem P står för; purpose (syftet med verksam-

heten), patients (patienter), people (medarbetare), processer (arbetsprocesser) och patterns 

(arbetssätt och prestationer) (Batalden & Davidoff, 2007; Godfrey, Nelson, & Batalden, 2001; 

Nelson et al., 2002).  
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Patientsäkerhet 
Det här tankesättet kan användas även i patientsäkerhetsarbete, exempelvis arbetssätt och pre-

stationer som utkristalliserats i beskrivningen av patterns som rutiner för såromläggning och 

svar från den nationella patientenkäten Hur de olika delarna i vården påverkar varandra relate-

rat till patientsäkerhet illustreras i modellen, -” A patient safety model of health care”, Ema-

nuel et al. (2008). Hälso- och sjukvården delas upp i fyra olika domäner som delvis samman-

faller med beskrivningen av mikrosystem. Domänerna består av de som arbetar (people), pati-

enterna (patient), infrastrukturen av olika vårdformer (process) samt de metoder som används 

för återkoppling och kontinuerlig förbättring (pattern). Verksamhetens syfte (purpose) besk-

rivs inte som en egen domän i modellen men finns delvis med under metod. Varje domän in-

teragerar med varandra vilket illustreras i Figur 1.   

 

 

 
 Figur 1. A patient safety model of health care (Emanuel et al., 2008). 

 

 

 

Friman, Klang och Ebbeskog (2011) har kommit fram till att kontinuitet är en viktig förutsätt-

ning för att sår ska läka så snabbt som möjligt. När samma sjuksköterskor möter patienterna 

regelbundet kan de bättre utvärdera effekten av behandlingen. Detta förtydligas av Socialsty-

relsen (2006) som beskriver att kontinuitet är en av delarna för att patienterna ska uppleva ett 

gott bemötande och trygghet. Jakobsson (2007) fann att de flesta patienterna bemöts bra inom 

vården, men där det brister är ofta dålig information, kontinuitet och nonchalant beteende av 

personalen skälen. Om endast tre-fyra stycken sjuksköterskor är inblandade i varje patients 

vård blir kontinuiteten och tryggheten bättre för patienten. Kontinuitet skapar relationer och 

då ökar tilltron till vården. Rydeman, Tornkvist, Agreus och Dahlberg (2012) kommer i sin 

studie fram till att det är viktigt att se patienten som en individ. Det är viktigt att uppmuntra 

patienten att i möjligaste mån fortsätta leva som tidigare trots sjukdom. Även för personalen 

leder en ökad kontinuitet till ett ökat ansvar för att göra det bästa för patienten. Personalen 

kommer att söka kunskap för att hålla sig uppdaterade istället för att gå på i gamla hjulspår. 

Ett ökat ansvar leder till en ökad motivering för att ha färska kunskaper (Levi & Nyberg, 

2009).  
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Förbättringskunskap 
Förbättringsarbete är en ständigt pågående process och förändringar måste ske i små steg, 

därför kan inte hela verksamheten ändras på en gång (Batalden & Stoltz, 1993; Bergman & 

Klefsjö, 2007; Berwick, 1996).  Vetenskaplig evidens måste användas i praktiken och för att 

få en hållbar förändring måste det anpassas till verksamheten (Batalden & Davidoff, 2007). 

Målet med förändringen ska formuleras utifrån patienternas behov för att skapa förutsättning-

ar till en lyckad förändring. Langley, Moen och Nolan (2009) beskriver Nolans förbättrings-

modell, som formulerar grundläggande frågor att ställa i relation till arbetsprocessen se figur 

2.  

 

 

 
 

Figur 2. Nolans förbättringsmodell enligt Langley (2009) som visar den 

ständigt pågående förändringsprocessen och de grundfrågor som ska ställas. 

 

 

De frågor som ska besvaras för att vi ska veta om en förändring gett en förbättring är följande; 

Vad är det vi vill uppnå? Hur vet vi att förändringen är en förbättring? Vilka förändringar kan 

vi göra som resulterar i en förbättring?  Genom att se över de befintliga rutiner som finns på 

distriktssköterskemottagningen kan både upplägget av hur arbetsdagen ser ut samt hur patien-

terna bokas förändras. PDSA står för Plan-Do-Study-Act, vilket på svenska motsvarar pla-

nera-göra-studera-agera. Varje litet steg i förändringsarbetet utvärderas i PDSA-hjulet för att 

se om det blivit någon förbättring om inte utvärderas vad som skett och arbetssättet ändras 

(Bergman & Klefsjö, 2007; Langley et al., 2009). 
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Lokalt problem 
Vid Vårdcentralen genomfördes hösten 2012 en journalgranskning av samtliga patienter som 

var bokade på distriktssköterskemottagningen under en tvåveckorsperiod. Granskningen om-

fattade 95 patienter och visade att 24 % av patienterna hade träffat fler än åtta olika sjukskö-

terskor. De övriga 76 % hade träffat minst två olika sjuksköterskor. I realiteten är många 

gånger deras verkliga behandlingstid ännu längre vilket kan leda till att de träffar upp till ett 

tiotal olika sjuksköterskor. En intervju av en patient på distriktssköterskemottagningen har 

gjorts i ett tidigare arbete (Pettersson, 2012). Syftet med intervjun var att beskriva hur patien-

ten upplever bemötande från personalen. Patienten beskriver bland annat hur viktigt det är 

med kontinuitet och att det skapar tillit. När omläggningen blir gjord på samma sätt var gång 

upplevs en trygghet. Ebbeskog (2003) har funnit att för att ge en patient med svårläkta bensår 

trygghet är det viktigt med kontinuitet, en bra relation mellan sjuksköterska och patient samt 

att en helhetsbild finns över hela patientens situation. En svensk studie har kommit till slutsat-

sen att det behövs tydligare arbetsrutiner och riktlinjer för hur sjuksköterskor inom primärvår-

den ska sköta sår, samt; bra lokaler och tillgång till material (Friman et al., 2011).  Det kan 

både vara personal som inte följer riktlinjer samt att patienten inte är införstådd med hur vik-

tig följsamheten till behandlingen är. Det är viktigt att informera patienten så att denne förstår 

till exempel att rätt kost, motion och kompressionsbehandling är av vikt för läkningen. Bero-

ende på hur såret ser ut och bakomliggande orsaker kan olika förbandstyper väljas (Lindholm, 

2012). Sårwebben finns som täcker allt från anamnes till omläggning (Landstinget i 

Östergötland, 2014). Hygienrutiner finns men följsamheten till dessa är inte alltid optimal. 

Beslut om vilket förband som väljs tas i möjligaste mån tillsammans med patienten för att öka 

medbestämmande och livskvaliteten.  

 

En studie av Ebbeskog, Lindholm och Ohman (1996) visade att ungefär tio procent av befolk-

ningen drabbas av bensår och majoriteten, 90 %, av dem är över 65 år.  I studien var median-

åldern på patienterna 79,2 år. Den vanligaste orsaken till svårläkta bensår var venös insuffici-

ens. En av de viktigaste strategierna vid venösa bensår är kompressionsbehandling (Lindholm, 

2012). Tyvärr är diagnossättningen på vårdcentralen inadekvat samt att patienterna på di-

striktssköterskemottagningen bokas som såromläggning, bakom den rubriken döljs även andra 

sår. När hemsjukvårsreformen genomförs i januari är det lämpligt att genomföra en förändring 

för de patienter med svårläkta bensår som besöker distriktssköterskemottagningen med målet 

att skapa förutsättningar för att en bättre kontinuitet ska kunna erbjudas vad gäller personal, 

behandling och information. 

 

 

Syfte 
 

Syftet med förbättringsarbetet är att skapa en förbättrad kontinuitet för patienter med svårläkta 

bensår på distriktssköterskemottagningen.  

 

Frågeställningar 

Vilka effekter har förbättringsarbetet för en kontinuerlig relation mellan patient och vårdper-

sonal? 

Vilka effekter har förbättringsarbetet för en kontinuerlig information till patienter? 

Vilka effekter har förbättringsarbetet på kontinuitet i genomförande av behandling? 
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Syftet med studien av förbättringsarbetet är att belysa de erfarenheter som medarbetare har av 

processen att skapa en ökad kontinuitet. 

 

Frågeställningar 

Vilka hinder och möjligheter finns i verksamheten avseende kontinuerlig relation? 

Vilka hinder och möjligheter finns i verksamheten avseende en likvärdig information? 

Vilka hinder och möjligheter finns i verksamheten avseende genomförandet av en likvärdig 

behandling?  

Vilka effekter har kontinuiteten på sjuksköterskans arbetstillfredställelse? 

 

 

Material och metod 

Kontext 
Politikerna inom landstinget påpekar att tillgänglighet är viktigt och enligt verksamhetsplanen 

för Närsjukvården i Väster (2014) ska minst 95 % av patienterna måste fram på telefonen 

samma dag och bli uppringda inom mindre än fyra timmar. Dessutom har minst 95 % av pati-

enterna med nytillkomna besvär som de inte kan behandla själva rätt till en bedömning inom 

sju dagar. Detta leder till att patienter som behöver återbesök eller inte har nya besvär priorite-

ras bort. För att beskriva kontexten i förbättringsarbetet användes mikrosystemmodellen och 

framförallt fem P för att förtydliga alla delar av verksamheten (Batalden & Davidoff, 2007; 

Godfrey et al., 2001; Nelson et al., 2002).   

 

Purpose 

Vårdcentralen är en del av Närsjukvården i Västra Östergötland och i dess verksamhetsmål 

påtalas vikten av att vården ska vara patientfokuserad och att patientens perspektiv ska finnas 

med i hela vårdkedjan. Det nämns även att en god kontinuitet är viktig då många av patienter-

na har livslånga sjukdomar och att det är viktigt med trygghet (Närsjukvården i västra 

Östergötland, 2014). Patientfokuserad vård definieras av att sjuksköterskan som ger vård ska 

respektera och vara lyhörd för patientens individuella behov, förväntningar och värderingar, 

detta bör vägleda alla kliniska beslut (Frampton, Guastello, & Lepore, 2013; Socialstyrelsen, 

2006). Vårdcentralens målsättning är god vård och hälsoförebyggande arbete. Tillgänglighet 

och gott bemötande prioriteras. Forskning och utveckling ses som en naturlig del av verksam-

heten. 

 

Patient 

På vårdcentralen, vilken distriktssköterskemottagningen är en del av, är 15150 patienter lis-

tade. Totalt 822 besök utfördes på distriktssköterskemottagningen samt 1281 hembesök under 

perioden 130301-130531, det går inte att läsa ut hur många av dess som var bensårspatienter. 

Mätperioden valdes därför att verksamheten inte stördes av semestrar vilket hade varit fallet 

om juni månad hade ingått. Patienterna på distriktssköterskemottagningen söker i fallande 

ordning för hudbesvär såsom utslag och olika sår, olika injektioner, omläggning av centrala 

infarter, urinkateterar och stomibandage. Besöken för patienter med svårläkta bensår är tidsö-

dande. Inkontinens- och stomihjälpmedel förskrivs av distriktssköterskor samt även vissa lä-

kemedel. I princip är det att endast de patienter som har mycket svårt att ta sig till mottag-

ningen som får hembesök, undantag görs för patienter som behöver hjälp med dosettdelning 

samt injektion insulin. Från och med 140120 kommer all hembesöksverksamhet att upphöra 

då den går över till kommunen och förbättringsarbetet kommer att genomföras därefter.  
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People 

Det fanns totalt sexton sjuksköterskor på vårdcentralen före förändring och tretton efteråt. 

Varav sex endast skulle tjänstgöra på distriktssköterskemottagningen mot tolv tidigare. Två 

sjuksköterskor har gått en fördjupad sårutbildning på högskolenivå. Sjuksköterskor fördelas 

på barnavårdscentral, läkarmottagning samt distriktssköterskemottagning. Sjuksköterskor 

sköter genom telefonrådgivningen, Tele-Q, kontakten med patienterna och gör en första me-

dicinsk bedömning för att avgöra vilken vårdnivå patienten ska bokas till, alternativt rådgiv-

ning för egenvård. Även de sjuksköterskor som arbetar på distriktssköterskemottagningen 

måste sitta en stund var dag i telefonen för att telefontillgängligheten ska kunna upprätthållas. 

Fyra distriktssköterskemottagningar, som samarbetar två och två i vårdlag, bemannades var-

dagar och tog sammanlagt emot 15-20 patienter/dag. På varje distrikt fanns två sjuksköterskor 

som turades om och vid behov stöttas av ytterligare tre sjuksköterskor för att täcka upp ledig-

heter. En nackdel var att så gott som samtliga sjuksköterskor, upp till tio stycken, var inblan-

dade i vården av varje patient med svårläkta bensår. Det var då svårt att ha aktuella kunskaper 

och då helst evidensbaserade. Därutöver finns det specialistsjuksköterskemottagningar för 

astma, inkontinens, diabetes och livsstil där kompetensen tas tillvara. Till dessa mottagningar 

slussas patienterna från den allmänna mottagningen, läkarkontakter och remisser från andra 

kliniker.  

 

Process 

Vårdcentralen har ett ledarskap som strävar mot att skapa förutsättningar för ett lärande klimat 

där allas kompetens tas tillvara genom delaktighet i vårdenhetens verksamhetsutveckling. 

Ledning och medarbetare tar tillsammans fram mål för verksamheten och utvärderar resultat. 

På vårdcentralen finns ett kvalitetsråd som är tvärprofessionellt. Denna grupp förbereder kva-

litetshöjande personalaktiviteter med patientens bästa i synvinkel. Till exempel har Socialsty-

relsen skrifter ”God vård” (2006; 2014a) samt ”Din skyldighet att informera och göra patien-

ten delaktig - Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal” (2011) använts som 

grund för utbildningsdagar. Det är värdefullt för oss att veta hur patienterna upplever vård och 

bemötande i samband med kontakt och besök på vårdcentralen. Detta framgår i den patientin-

formationsbroschyr som finns tillgänglig i väntrummen. På landstingets webbplats finns möj-

lighet att läsa patientomdömen och lämna synpunkter på vården. Patienter med bensår tas om 

hand på distriktssköterskemottagningen. Patienterna bokas via telefon- eller direktkontakt. 

Diagnos bensår och vilken typ, exempelvis venöst, bör sättas vid läkarbesöket men sker inte 

alltid utan diagnos kan istället bli till exempel sårskada eller mjukdelsinfektion. Ankelindex 

för att bedöma om såret är venöst eller inte görs av en sjuksköterska och diagnos sätts då. Vid 

var bedömning av sår bör de mätas men det sker oftast inte. Behandlingsrekommendation 

finns för olika typer av sår.  

 

Patterns 

Verksamheten följs regelbundet upp genom landstingets patient- samt personalenkät. Tyvärr 

går det inte att få ut specifika resultat för just distriktssköterskemottagningen. Telefontillgäng-

lighet samt uppfyllelse av nybesöksgarantin på sju dagar följs upp var månad. Resultaten dis-

kuteras i personalgruppen. De punkter som får sämst resultat i patientenkäten bearbetas i kva-

litetsarbeten. Patienter med bensår ska skrivas in i kvalitetsregistret RiksSår men det sker inte 

alltid och ibland har även patienter tackat nej. Senior Alert, ett register för äldre multisjuka 

där risker som till exempel undervikt och risk för trycksår kan identifieras, används av alla 

sjuksköterskor men i huvudsak vid hembesök. Personalens följsamhet till kläd- och hygien-

regler följs med regelbundna mätningar.  
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Systemets styrkor, svagheter, möjligheter och hot har beskrivits med hjälp av verktyget 

SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) (Norbäck & Targama, 2009), Tabell 1. 

Metoden har använts för att beskriva mottagningsverksamheten genom att synliggöra intres-

senternas, i det här fallet, patienternas och sjuksköterskornas perspektiv. Den utgjorde sedan 

underlag för vidare analys av mottagningsverksamheten och dess flöde. I analysen framkom 

att några av styrkorna var att personalen har en god kompetens och att personalgruppen var 

stabil. Positivt för förbättringsarbetet var att personalen engagerar sig i utvecklingen av ar-

betsplatsen. Svagheter som kan försvåra personalkontinuitet var att personalen hade splittrade 

arbetsuppgifter och att vårdtyngden är ojämn.  

 

Tabell 1. SWOT-analys av distriktssköterskemottagningens styrkor och svagheter oavsett patient-

grupp. 

Positiva faktorer 

 

Negativa faktorer 

Styrkor (Strengths) 

 Väldefinierat vilka patienter som är lis-

tade till mikrosystemet.  

 Utbildningsvänligt med studenter från 

bland annat Hälsouniversitetet i Linkö-

ping. 

 Stor delaktighet och engagemang från all 

personal i verksamhetsutveckl-

ing/förbättringar i en definierad mötes-

ordning med tydlig systematisk metod 

(LEAN). Regelbundna utbildningsdagar.  

 Uppföljning regelbundet av verksamhet-

en med patient och personalenkät, hygi-

enregler etc. 

 God avvikelserapportering och hantering. 

Stabil personalstyrka med låg personal-

omsättning. 

 God kompetens hos personalen.  

 Tätt samarbete med övriga kategorier på 

vårdcentralen, läkare, specialistsjukskö-

terskemottagningar, dietist, kuratorer etc. 

Svagheter (Weakness) 
 Stor spridning på sökorsak.  

 Svårt att planera verksamheten.  
 Oklart sökmönster från patienterna vilket 

innebär oklar vårdtyngd.  

 Distriktssköterskornas mottagning och 

processer ej klart definierade.  

 Bristande personalkontinuitet på grund 

av ojämn belastning i de olika upptag-

ningsområdena.  

 Dåligt informationsmaterial till patienter.  

 Splittrade arbetsuppgifter för personalen 

då sjuksköterskorna även får ha telefon-

passning.  

Möjligheter (Opportunities) 

 Rutiner finns men de behöver uppdateras 

ytterligare och vidareutvecklas.  

 Definiera processerna i mikrosystemet 

tydligare kan skapa tydligare uppdrag 

och tidsplanering, vilket kan leda till en 

bättre kontinuitet och patientsäkerhet.  

 Utveckla samarbete med andra aktörer, 

inom vårdcentralen och utanför den. 

Hot (Threats) 

 Stor belastning på personalen.  
 Bristande kontinuitet för patienterna i 

personalmöten.  

 Risk för felbehandlingar på grund av 

kontinuitetsproblem samt stressad perso-

nal.  

 En patientgrupp som kommer att öka, 

åldrande befolkning vilket innebär allt-

mer ökad belastning och sämre ekonomi.  

 Sårbarhet med datasystemet Cosmic, än 

mer information vilket innebär svårighet-

er att sortera patientfakta.  

 Sårbarhet vid eventuellt datahaveri. 
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PARIHS 
The Promoting Actions on Research Implementation in Health Services framework, PARIHS, 

(Rycroft-Malone, 2004; Rycroft-Malone et al., 2004) användes för att beskriva sambandet 

mellan betydelsefulla grundläggande faktorer i förbättringsarbetet. Det är ett teoretiskt ram-

verk som kan användas för att beskriva en arbetsplats förutsättningar för förbättringsarbete 

och har använts både i utomlands och i Sverige. PARIHS belyser följande områden; eviden-

sen, sammanhanget och underlättande funktioner. Med evidens menas att kunskaper är veten-

skapligt grundade och personalens erfarenheter matchar patienternas förväntningar och kun-

skap. Sammanhanget innebär att om förändringsbenägenheten är positivt hos personalen och 

ledarskapet starkt är chansen god för en lyckad implementering. Underlättande är den tredje 

och sista faktorn, det är en person som underlättar för de andra i personalen och till exempel 

ser till att det finns rutiner, bra metoder och bra material (Palm Ernsäter, 2008).  

 

 

Metod för förbättringsarbetet 
 

Design 

Studien har en deskriptiv och utvärderande design med en kvalitativ ansats.  

 

Urval 

Urvalet bestod av patienter med svårläkta bensår som behandlades på distriktssköterskemot-

tagningen under hösten 2013. Definitionen för bensår är ett sår nedanför knät som funnits mer 

än sex veckor (Lindholm, 2012). Exklusionskriterier för intervjuer var personer med kognitiv 

nedsättning. Urvalet av patienter som behandlats under hösten ansågs viktigt då de gått en 

längre tid på behandling innan förändringsprocessen påbörjades på distriktssköterskemottag-

ningen. Personalurval var de sjuksköterskor som under 2013 tjänstgjort på distriktssköterske-

mottagningen, sammanlagt tolv stycken. 

 

Mätmetod 

Intervjuer 

Intervjuerna med patienter och sjuksköterskor var semistrukturerade och utgick från de tre 

kontinuitetsaspekterna, kontinuerlig relation, information och behandling, Bilaga 1. För att 

svaren skulle bli mer utvecklade användes uppföljande frågor, såsom; Kan du berätta mer? 

Hur tänker du då? Intervjuerna med patienterna skedde enskilt och med sjuksköterskor i två 

fokusgrupper. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att spontana diskussioner kan 

uppstå där det kan framkomma viktiga synpunkter som är av större intresse i analysen än det 

som efterfrågats (Henricson, 2012). Samtliga intervjuer både av sjuksköterskor och patienter 

spelades in på band, sparades ned på författarens personliga inloggning i landstingets server 

och transkriberades ordagrant.   

 

Journalgranskning 

En retrospektiv genomgång gjordes av journaler för patienter med svårläkta bensår under åtta 

veckor före förändring. Det som eftersöktes var, - hur många besök patienten gjort under pe-

rioden, vilka sjuksköterskor patienten träffat samt om de hörde till vederbörandes vårdlag.  
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Analys av data 

Intervjuer 

Analysen av intervjuer var deduktiv, vilket innebär att i analysen av materialet söktes svar på 

förutbestämda begrepp. I analysen av intervjuerna som gjordes söktes svar på hur kontinuerlig 

relation, information och behandling upplevdes/genomfördes (Backman, 2008; Henricson, 

2012). Detta för att finna ut hur mottagningsverksamheten på bästa sätt kunde förändras. 

Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Enligt Krippendorff (2013) är inne-

hållsanalysens första steg att beskriva kontexten. Det andra steget är att skriva ut materialet. 

Därefter läses materialet flera gånger för att meningsbärande enheter ska kunna urskiljas. En 

intervju är en analysenhet. Meningsbärande enheter grupperas efter innehåll och kortas ned, 

kondenseras. De kondenserade meningsbärande enheterna analyseras och delas in i abstrakta 

koder. Koderna delas in i kategorier där innehållet är likvärdig, det kan även finnas underka-

tegorier.  En kategori svara på frågan vad? Teman bildas av kategorierna och svarar på frågan 

hur? Även här kan det finnas underliggande teman (Egberg Thyme, Wiberg, Lundman, & 

Graneheim, 2013; Graneheim & Lundman, 2004; Krippendorff, 2013). Patienterna tillfråga-

des om de hade fått någon information i samband med sina besök på distriktssköterskemot-

tagningen. Tabell 2 illustrerar stegen i analys av data; exemplet kommer från en patientinter-

vju före förändring där kategorin är information. 

 

 
Tabell 2. Exempel på stegen i innehållsanalys med kategorin information, ur en patientintervju före 

förändring. 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Näe b hg det är ingen som har pratat med 

mig om det näe jag rör mycket på mig i 

vanliga fall och jag äter allsidig kost det 

tror jag inte är något fel på det va 

 

näe det är ingen 

som har pratat 

med mig om det 

 

 

Inte fått in-

formation om 

någonting 

 

 

Brist på 

information 

 

 

 

näe informationen har vart på ungefär 

samma linje hela tiden 

 

näe information    

Information 

ja det har dom gjort berättat om att kost å 

motion ä viktigt å stödstrumper ska vi 

inte tala om (skrattar) jag har slitit ut två 

par den här säsongen så det 

 

ja det har dom 

gjort berättat om 

att kost å motion 

ä viktigt å 

stödstrumper 

Kost, motion 

och 

stödstrumpor 

 

 

 

Tillräcklig 

information 

 

Förklarat om förbandsbyte/ ja det har 

dom 

 

Förklarat  ja det 

har dom 

 

Information   

 

 

Journalgranskning 

Deskriptiva data från journalgranskningen presenteras med medelvärde och i tabeller och dia-

gram (Backman, 2008). 

 

Genomförandet 

Journalgranskning 

Utfördes under sista veckan i januari 2014. 
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Intervjuer av patienter 

Patienterna tillfrågades om deltagande via telefon och fick information om anonymitet och 

frivillighet både vid samtalet och skriftligt vid intervjun, Bilaga 2. Intervjuerna utfördes under 

januari 2014. Alla utom en patientintervju genomfördes på vårdcentralen, denna utfördes i 

patientens hem. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant och lagras på 

författarens personliga inloggning i landstingets server. Materialet analyserades därefter med 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Intervjuer av sjuksköterskor 

Sjuksköterskor intervjuades i december 2013 respektive januari 2014. Intervjuerna genomför-

des på vårdcentralen. Intervjuerna spelades in på band, transkriberades ordagrant och sparades 

ned på författarens personliga inloggning i landstingets server och transkriberades ordagrant. 

Materialet analyserades därefter med kvalitativ innehållsanalys.  

 

 

Projektgruppens arbete 

I slutet av januari 2013 initierades förbättringsarbetet på distriktssköterskemottagningen. Pro-

jektgrupp 1 bestod av samtliga sjuksköterskor på vårdcentralen samt enhetschefen. Projektle-

dare var författaren. I uppstarten var projektgruppen intresserad men efterhand när det drog ut 

på tiden med beslut om hemsjukvårdsreformen avtog intresset. Tankar fanns om hur arbetsda-

gen skulle kunna komma att se ut och en diskussion påbörjades om nya scheman, om bättre 

dokumentation för att underlätta för varandra och funderingar kring hur patienterna ska kunna 

träffa färre i personalen. En intervju gjord av Pettersson (2012) som nämndes i bakgrunden 

lämnades ut så samtliga kunde läsa.  

 

Det slutgiltiga besluten mellan landstings- och kommunledning om hemsjukvårdsreformen 

drog ut på tiden och arbetsgruppen ställde sig frågande till om förbättringsarbetet skulle fort-

sätta. Om inte hemsjukvårdsreformen genomförts måste arbetet ha förändrats på ett annat sätt. 

Hemsjukvårdsreformen hade varit på gång i flera år men blivit inställd var gång. Beslut togs 

att en enkät skulle lämnas ut till patienterna för att efterhöra hur många olika sjuksköterskor 

de kan tänka sig att träffa, om de vill ha en fast kontakt och om de känner sig väl bemötta. En 

testenkät, Bilaga 3, lämnades till några av patienterna på distriktssköterskemottagningen och 

efter korrigeringar lämnas enkäter ut till samtliga patienter, med alla diagnoser, på distrikts-

sköterskemottagningen under en vecka i april 2013. Enkäten visade att patienterna ville träffa 

färre sjuksköterskor om det var möjligt, majoriteten tyckte tre. De var nöjda med hur de blev 

bemötta. I april 2013 blev det klart att hemsjukvårdsreformen skulle bli av men det var fortfa-

rande mycket oklart när och hur förändringen skulle genomföras. Genomförandet av förbätt-

ringsarbete, mätningar och studie av förbättringsarbetet kan följas i Figur 3. 

 

 

Förbättringsarbetet fick ny fart och arbetsgruppen kartlade arbets-

uppgifter, strukturerade vad som blev kvar/försvann 2014 på mot-

tagningen. Funderingar som framkommer var: Hur ska vi fördela 

patienterna? Ska vi specialisera oss inom vissa områden? Vi ska 

jobba för bra arbetsmiljö för alla: Hur fördelar vi patienter som  

kommer fler än två gånger, ska det vara personbundna besök till sjuksköterskor, kontinuitet? 

Patienterna välja själva? Hur fördelar andra vårdcentraler? Efter ett sommaruppehåll togs ar-

betet upp igen med en halvdagskonferens. Projektgruppen var nu ändrat till de sjuksköterskor 

som kommer att vara kvar på vårdcentralen efter 140120, projektgrupp 2. Gruppkonstellation-

en ändrades för att arbetet skulle bli effektivare. Projektledaransvaret delades mellan författa-

PLAN 
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ren och enhetschef. Statistik presenteras för perioden 130301-130531, antal mottagningsbesök 

på distriktssköterskemottagningen var 822 stycken, snitt 14 besök/dag. Det gick inte att läsa ut 

endast patienter med svårläkta bensår i statistiken och i tidboken bokades samtliga patienter 

som behandlats på distriktssköterskemottagningen.  

 

Under hösten 2013 och fram till 140120 hade gruppen fullt upp med att säkerställa en bra 

övergång för hemsjukvårdspatienterna från landsting till kommun, verksamhets- och enhets-

chef tog därför beslutat att förbättringsarbetet får vila. Beslut togs i gruppen vid halvdagskon-

ferensen hösten 2013 att 20 minuters moduler skulle användas i tidboken och att patienter 

som kommer för injektioner ska bokas till läkarmottagningen istället för att ge utrymme för 

patienter med svårläkta sår. Patienter som kommer för injektioner ansågs av personalgruppen 

inte ha samma behov av kontinuitet då de flesta endast kommer var tredje månad. Två sjuk-

sköterskor kommer att ha mottagning öppen från klockan 10-16 med avbrott för raster.  Alla 

sjuksköterskor kommer att få sitta i telefon 08:15-9:30. Beslut tog också att endast sex sjuk-

sköterskor ska ha sin arbetstid förlagd till distriktssköterskemottagningen och de kommer att 

vara uppdelade i två lag. Enhetschefen tog fram förslag på nya scheman. I december 2013 

presenterades de nya schemaförslagen och gruppen godkände dem efter vissa småjusteringar. 

En intern utbildning om svårläkta bensår hölls. I utbildningen deltog de sjuksköterskor som 

arbetade på läkar- och distriktssköterskemottagning.  

 

 

  

Tidboken ändrades från och med 140120 till 20 minuters moduler. 

Mottagningstider fördelade från 10:00-16:00. Förbättringsarbetet 

återupptogs efter 140120 och projektgruppen förändrades till att 

bestå av författaren och enhetschef samt de sex sjuksköterskor som 

har sin tjänstgöring på distriktssköterskemottagningen, projekt-

grupp 3. 

 

 

I slutet av februari 2014 utvärderades de nya tidsboksmodulerna 

och samtliga sjuksköterskor upplevde en ökad stress. Tidigare hade 

större omläggning bokats på 30-45 minuter men det missades ofta 

att öka tiden från 20 minuter till 40-60 minuter.  

 

 

 

Beslut togs därför att modulerna skulle ligga på 30 minuter vardera. 

 

 

 

 

 

 

Denna förändring kunde inte genomföras förrän drygt en månad 

senare på grund av bokningar som var gjorda. 

 

 

 

 

DO 
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  30 minuters modulerna började användas i tidboken. 

 

 

 

 

 

En utvärdering skedde i slutet av april 2014 och sjuksköterskorna 

kände nu mindre stress och beslut togs att inga mer förändringar 

skulle ske. 

 

 

 

Information 

I båda intervjuerna med sjuksköterskor före förändring blev det diskussion om att bättre in-

formation till patienter behövdes och projektgruppen enades om att informationen till patien-

ter borde förbättras och för att underlätta tog personalen under februari 2014 fram en broschyr 

att ge till patienter med svårläkta bensår eller svullna ben, Bilaga 5. Den information som 

finns i broschyren sammanställdes från sårwebben på landstingets intranät. 

 

Dokumentation 

Intervjuerna med personalen före förändring ledde fram till att gruppen beslutade sig för att 

dokumentationen måste bli mer likvärdig därför gicks sårvårdsjournalen i datajournalen ige-

nom och började så smått att användas.  

 

 

Metod för studien av förbättringsarbetet 
 

Design 

Studien har en deskriptiv och utvärderande design med en kvalitativ ansats.  

 

Urval 

Personalurvalet i intervjuer efter genomförd förändring bestod av de sex sjuksköterskor som 

arbetade på distriktssköterskemottagningen efter genomförd förändring. Patienturvalet bestod 

av de patienter som har svårläkta bensår och som behandlats på distriktssköterskemottagning-

en under åtta veckor efter genomförd förändring, samt även i minst fyra veckor före föränd-

ring. Patienter med kognitiv nedsättning exkluderades. Patienter som inte haft sår före föränd-

ring exkluderades så de inte kunde jämföra. Journaler för patienter med svårläkta bensår som 

behandlats under åtta veckor efter genomförd förändring. Enkät PARIHS besvarades av de 

sjuksköterskor på läkar- och distriktssköterskemottagningen som var i tjänst under en vecka. 

 

Mätmetod studie 

Intervju 

Då antalet sjuksköterskor minskats blev det en fokusgruppsintervju med de fem frågeställ-

ningar i syftet till studien som utgångspunkt det vill säga; Vilka hinder och möjligheter finns i 

verksamheten avseende kontinuerlig relation? Vilka hinder och möjligheter finns i verksam-

heten avseende en likvärdig information? Vilka hinder och möjligheter finns i verksamheten 

DO 

STUDY 
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avseende genomförandet? Vilka effekter har kontinuiteten på sjuksköterskans arbetstillfred-

ställelse?  För att svaren skulle bli mer utvecklade är det ibland nödvändigt med uppföljande 

frågor. Spontana diskussioner kan uppstå där det kan framkomma viktiga synpunkter när se-

mistrukturerade intervjuer används. Information som inte annars kommit fram kan göra ana-

lysen mer intressant (Henricson, 2012). 

 

I intervjuer med patienterna formulerades frågor lite annorlunda; Upplever du att du fått träffa 

färre sjuksköterskor efter 20 januari 2014? Har du fått bättre information? Känner du dig mer 

delaktig i din behandling? Frågorna ställdes av en behandlande sjuksköterska i samband med 

ett besök på distriktssköterskemottagningen. Uppföljande frågor fick ställas för att få fram 

användbara svar. Svaren skrevs ned samtidigt, i ett fall hade sjuksköterskan låtit patienten 

själv skriva svaret. Resultatet ses under rubrik resultat i dimensioner. 

 

Journalgranskning 

Journalgranskning gjordes för patienter med svårläkta bensår som behandlats under åtta veck-

or efter genomförd förändring.  

 

Enkät 

Sjuksköterskorna besvarade enkäten PARIHS, Bilaga 4, som består av frågor om uppfattning-

en om implementeringsmiljön i verksamheten och personalens förhållningssätt till evidensba-

serad kunskap (Palm Ernsäter, 2008). Frågorna har tidigare använts i personalenkät samt i en 

masteruppsats vid Högskolan i Jönköping (Bartholdson, 2013). 

 

Analys av data 

Intervjuer 

Analysen av data från intervjuer var deduktiv, vilket innebär att i analysen av materialet söks 

svar på förutbestämda begrepp (Backman, 2008; Henricson, 2012). Detta för att utforska om 

mottagningsverksamheten har förbättrats till det bättre. I analysen av intervjuerna som gjordes 

söks svar på hur kontinuerlig relation, information och behandling upplevs/genomförs 

(Backman, 2008; Henricson, 2012). Analysen inriktas på vilka erfarenheter framförallt perso-

nalen har av detta samt om patienterna upplever någon förbättring. Materialet analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys. Enligt Krippendorff (2013) är innehållsanalysens första steg 

att beskriva kontexten. Det andra steget är att skriva ut materialet. Därefter läses materialet 

flera gånger för att meningsbärande enheter ska kunna urskiljas. Analysen kan vara helt förut-

sättningslös men ibland eftersöks endast specifika fenomen. En intervju är en analysenhet. De 

meningsbärande enheter med likande innehåll grupperas i så kallade kondenserade menings-

bärande enheter för att därefter delas in i abstrakta koder. Koderna delas in i kategorier där 

innehållet är likvärdig, det kan även finnas underkategorier.  En kategori svara på frågan vad? 

Teman bildas av kategorierna och svarar på frågan hur? Även här kan det finnas underlig-

gande teman.(Egberg Thyme et al., 2013; Graneheim & Lundman, 2004; Krippendorff, 2013) 

 

Journalgranskning 

Det som eftersöktes var, hur många besök patienten gjort under perioden, vilka sjuksköterskor 

patienten träffat samt om de hörde till vederbörandes vårdlag. De deskriptiva data som an-

vänds i studien kräver ingen avancerad databehandlingen utan presenteras med medel- och 

medianvärde, i tabeller och diagram (Backman, 2008). Resultatet från grundmätning och stu-

dien slås samman för att tydliggöra om det blivit någon förbättring. 
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Enkät PARISH 

Frågorna i PARIHS besvarades på ordinalskala med alternativ från instämmer helt till in-

stämmer inte alls. Svaren till var fråga skulle dessutom helst motiveras. Resultaten av enkäten 

besvaras kvantitativt i diagram samt med kommentarer i löpande text (Henricson, 2012). 

 

Genomförande studie 

Genomförandet av förbättringsarbete och studie av förbättringsarbetet kan följas i Figur 3. 

 

Intervjuer med personal 

Sjuksköterskorna intervjuades i en fokusgrupp i slutet av mars 2014 och materialet analysera-

des därefter. Intervjuerna med sjuksköterskorna spelades in på band och transkriberades orda-

grant och lagras på författarens personliga inloggning i landstingets server. Materialet analy-

serades därefter med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Intervjuer med patienter 

Patienterna intervjuades i slutet av mars 2014 efter att ha tillfrågats om deltagande via telefon 

och fick information om anonymitet och frivillighet både vid samtalet och skriftligt vid inter-

vjun, Bilaga 2, samma följebrev användes som vid intervjuerna i förbättringsarbetet. Samtliga 

intervjuer genomfördes på vårdcentralen och utfördes av den behandlande sjuksköterskan i 

samband med omläggning. Svaren från patienterna noterades i samband med utfrågningen. 

Materialet analyserades därefter med kvalitativ innehållsanalys.  

Journalgranskning 

Journalgranskning gjordes under sista veckan i mars 2014 för patienter med svårläkta bensår 

som behandlats under åtta veckor efter genomförd förändring.  

 

Enkät 

Sjuksköterskorna besvarade i februari 2014 enkät PARIHS. Svaren lämnades i en försluten 

låda. 
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Figur 3. Genomförandet av förbättringsarbete och studie av förbättringsarbetet. 
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Etiska överväganden 
 

Verksamhets- och enhetschef har godkänt förbättringsarbetet och studien av förbättringsar-

betet och det drevs inom ramen för vårdcentralens kvalitetsförbättringsarbete och därför gjor-

des ingen etikansökan (Henricson, 2012). 

 

Ingen kodning gjordes av patientenkäter och ingen påminnelse skickades ut. Enkäten var end-

ast vägledande för att efterhöra om det fanns något intresse hos patienterna för en förändring. 

Förbättringsarbetet var en del av kvalitetssäkring och ingick i enhetens kvalitetsarbete. På 

enkäterna framgick det att svaren var helt anonyma och att det var frivilligt att svara. I och 

med att enkäten besvarades räknades det som informerat samtycke. Inför intervjuer lämnas 

skriftlig information ut före där det framgår att det är frivilligt och att svaren kommer att be-

handlas konfidentiellt, Bilaga 2. Denna information upprepades även muntligt vid starten av 

intervjun och deltagande bedömdes som informerat samtycke. Intervjuerna med patienter före 

förändring skedde utan inblandning av behandlande sjuksköterskor och anonymitetet säkrades 

även genom att de skedde på en annan del av vårdcentralen. De patientintervjuer som ingick i 

studien av förbättringsarbetet utfördes av behandlande sjuksköterska vilket kan skapa ett un-

derläge för patienten, det finns en risk att de inte vågar tacka nej. Risken för att patienten 

skulle fara illa bedömdes som så gott som obefintlig. Svaren hanterades därefter anonymt.  

 

Intervjuer med sjuksköterskorna utfördes av författaren, deltagande var inte anonymt men en 

bedömning gjordes att ingen skulle ta skada. Enkät PARISH besvarades anonymt och inga 

påminnelser lämnades ut, detta framgick inte av texten på frågeformuläret. Sjuksköterskorna 

fick skriftlig information via mail att uppgifterna som framkom vid intervjuer och enkät be-

handlades anonymt. Vid intervjuer fick de även muntlig information. De fick även informat-

ion att deltagande var frivilligt. Deltagande i intervju respektive inlämnad enkät togs som in-

formerat samtycke. 

 

Materialet från enkäter och intervjuer förvaras inlåst på forskarens arbetsplats, endast forska-

ren har nyckel. Material från transkriberade intervjuer är lagrade på landstingets server under 

forskarens inloggning och kan ej nås av annan personal. När uppsatsen är godkänt kommer 

materialet att förstöras/raderas. Resultatet återförs regelbundet till sjuksköterskorna vid regel-

bundna möten. Patienterna kommer inte att samlas för att informeras då de inte kan vara ano-

nym (Henricson, 2012).  
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Resultat 

Resultat av förbättringsarbete 
 

Intervjuer 

Analysen av patient- och personalintervjuer analyserades utifrån tre teman; relation, informat-

ion samt behandling.  

 

Vilka effekter har förbättringsarbetet för en kontinuerlig relation mellan patient och vårdper-

sonal? 

 

Patienterna var nöjda med den omvårdnad de fått och ville inte ställa några krav men på en 

direkt fråga svarar de att de fått träffa många sjuksköterskor.  

 

”ja det besväret som jag har haft så tror jag inte att det har gjort så mycket att 

jag har haft så många för det har ju inte varit några komplikationer” 

 

”så jag har vatt där mycket det här året fem sex ja sex kan vi ta till kanske mer” 

 

Sjuksköterskorna berättade att de ofta fått höra från patienterna att de hela tiden fick träffa nya 

sjuksköterskor och även fått påpekat att det vore bra om de kunde få träffa samma sjukskö-

terska igen. 

 

”dom kan kommentera ibland när man kommer och hämtar ibland i väntrummet 

att jaha nu var det en ny igen” 

 

”inte så att patienterna har varit missnöjda för det tror jag inte men däremot har 

ju flera påpekat att det kan ju vara bra om man kunde få ha kanske inte precis 

samma person men att det inte skulle vara så många byten det har jag faktiskt 

hört flera gånger.” 

 

Sjuksköterskorna upplevde att majoriteten av patienterna fick träffa för många olika i perso-

nalen. De flesta tippade att varje patient fick träffa sju-åtta stycken olika sjuksköterskor men 

en vågade sig på en gissning på att det fanns patienter som fått träffa alla, det vill säga tolv 

stycken. 

 

”så hur skulle man kunna säga jag menar om vi vi är fyra sex åtta ja en sju åtta 

personer kan ju en långvarig patient få träffa” 

 

”ja i stort sett så blir det väl det det beroende på att vi har lite olika arbetsuppgif-

ter på vårdcentralen så är väl risken att patienten träffar alla ur sköterskegruppen 

nästintill alla” 

 

Som nämns ovan i citatet är det många gånger andra arbetsuppgifter på vårdcentralen som 

påverkar sjuksköterskekontinuiteten på distriktssköterskemottagningen. Sjuksköterskorna 

växlar hela tiden mellan att arbeta på distriktssköterskemottagningen, läkarmottagningen och 

telefonrådgivning samt att flera sjuksköterskor dessutom har egna mottagningar såsom diabe-

tes. Telefonrådgivningen omnämndes som den av arbetsledningen prioriterade delen.  
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”ja eftersom vi har så många olika arbetsuppgifter på vårdcentralen man alterne-

rar ju hela tiden så därför är det svårt att få in dom till samma person” 

 

En annan orsak till att patienterna fått träffa många olika sjuksköterskor var önskemål från 

patienterna själva. De kunde inte komma den tiden som förslogs på grund av till exempel 

busstider eller andra sammankomster och det fanns då ingen tid i rätt vårdlag. Långa och 

tidsödande omläggningar försvårar också bokningar på rätt vårdlag då det kanske inte fanns 

tillräckligt med tid kvar. Även sjuksköterskornas arbetstider kunde vara ett hinder. 

 

”sedan är det ju lite tiden som det är ju långa omläggningar som många har och 

det kan vara svårt att få in dom exakt på det distriktet beroende på kanske våra ti-

der också som jag som går deltid å går hem korta dagar då blir det någon annan 

kollega kanske den dagen” 

 

”och tidpunkten patienten önskar också förstås och svårigheten att få tag i färd-

tjänst i rätt tid jaå” 

 

”och det berodde väl på en del på att hon inte kunde komma vissa tider heller 

men hon hade fått träffa väldigt många olika personer och det är ju varken bra ur 

patientsynpunkt eller mmm det har varit rent schemamässigt svårt att träffa 

samma patienter har det varit” 

 

När patienterna tillfrågades över hur många olika sjuksköterskor de skulle få träffa var öns-

kemålet en och samma sjuksköterska men samtliga patienter insåg det omöjliga i det. De var 

nöjda bara det blev färre än tidigare. 

 

”det ideala hade varit att bara träffa en person med det förstår jag att man inte 

kan” 

 

Sjuksköterskorna var överens om att det skulle vara lagom om varje patient fick träffa två till 

tre olika ur personalgruppen och målet med förbättringen sattes därför till tre olika sjukskö-

terskor. 

 

”så jag tror ju mycket på det här om man kan få till mer kontinuitet att det blir 

bättre både för oss och patienterna helt klart och sen att man kanske kan vara två 

av tre om och så är man dom personerna jämt om det är möjlig.” 

 

 

Vilka effekter har förbättringsarbetet för en kontinuerlig information till patienter? 

En av patienterna uppgav att denne inte fått information men att det fungerade bra ändå. 

 

”näe det är ingen som har pratat med mej om det näe jag rör mycke på mej i van-

liga fall och jag äter allsidig kost det tror jag inte är något fel på det va” 

  

Två patienter uppgav att de fått information. Den ena hade fått information och kost, motion 

och kompression och den andra hade fått information om förbandsbytet. 

 

”ja det har dom gjort berättat om kost å motion ä viktigt å stödstrumper ska vi 

inte tala om(skrattar) jag har slitet ut två par den här säsongen så det ” 
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Sjuksköterskorna i sin tur menade det var svårt att ge information då patienterna inte alltid tog 

till sig informationen eller var svåra att motivera. 

 

”att det är det som gäller jo det är ju att stånga sig blodig tycker jag många 

gånger och jag försöker rita på ett papper och visa kärlen i benet ojojoj ja för att 

vara övertygande med det är ju inte alltid det går hem” 

 

”det som kan vara svårt annars kan jag ju tycka på en del det är ju det här att 

dom behöver ha benen lindade eller ha stödstrumpa å få dom att gå med på dä för 

det gör ju inte alla och då kan det ju ibland vara svårt att få såret att läka ordent-

ligt på grund utav den där bensvullnaden” 
 

Ibland glömde sjuksköterskan att ge information. 

 

”kraftigt överviktiga pratar man ju motion och kost jag har ju en patient som jag pratar 

mycket sånt med men dom andra där glömmer jag bort måste jag säga” 

 

Det blev en lång diskussion om behovet av informationsmaterial och samtliga sjuksköterskor var 

överens om att en broschyr skulle vara bra att ha som grund till en bra information om kost, 

motion och kompressionsbehandling. Personalen diskuterade också att de behöver bli bättre 

på att använda landstingets sårwebb. 

 

”absolut det vore inte alls dumt med patientinformation” 

 

”ja för då får ju alla samma information också” 

 

”ja de kanske vi behöver mer alltså att man aktivt kanske för det står ju bra i den 

här sårwebben om de olika produkterna” 

 

 

Vilka effekter har förbättringsarbetet på kontinuitet i genomförande av behandling? 

Det var en patient som uppgav att personalen inte utförde omläggningarna på samma sätt. 

 

”Näe det har dom inte gjort” 

 

Det var mycket positivt att åtminstone en patient hade noterat sjuksköterskorna var noggranna 

med hygienen och bytte handskar flera gånger. 

 

”noggranna med hygienen det har jag lagt märke till det var en person som höll 

på med såret utan att ta på sej handskar annars så har alla använt det och varit 

jättenoggranna och tagit av sej handskarna när dom går och hämtar grejer och 

på med nya handskar” 

 

Ett av de största problemen som personalen upplevde var hur de skulle kunna motivera pati-

enterna till att acceptera en korrekt kompressionsbehandling. 

 

”kompressionen är väl ändå den största biten och det är ofta hos kvinnorna där-

för att de inte får ner sina fötter men jag menar de får ju ned sina fötter ännu 

sämre när dom är svullna” 

 

”sen är det ju det här med kompression det är ju svårt många gånger”   
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Det var endast en patient som lagt märke till hur bedömningen av såret gick till. Sjuksköters-

korna själva tog ju upp det som en brist att de inte var noga med att mäta såren. 

 

” ja den första personen jag träffade hon mätte nog och antecknade tror jag ” 

 

För att få en korrekt behandling och även diagnoser krävs ett gott samarbete med läkargrup-

pen. Sjuksköterskorna kände att de många gånger har ett dåligt stöd från läkargruppen på 

vårdcentralen i bedömningar av såren, att läkarna inte var tillräckligt kunniga, sattes det en 

diagnos så var den ibland missvisande istället för till exempel venöst bensår kunde det stå 

sårskada. Vilket inte var fel just när såret uppstod men efter sex veckor ändras diagnosen. 

 

”Tyvärr är ju inte doktorerna så bra på det här och bokar vi patienterna till dem 

så är det sällan något görs” 

 

Något som sjuksköterskorna upplevde som svårt var att göra bedömningar av såren, beskriva 

hur sårytan såg ut, om såret vätskade mycket, storlek och om det blivit bättre eller sämre. Det 

är svårt att dokumentera så att alla förstår och ännu finns inte möjligheten att lagra fotografier 

i datajournalen. En längre diskussion följde om hur olika sjuksköterskorna dokumenterade 

och att det inte är bra att använda ögonmått vid bedömning av storlek. 

 

” jo men det här jo men vi skriver ju uppgifterna på olika ställen har jag ju sett en 

de skriver ju under sår och beskriver och jag skriver under bedömning” 

”ja ögonmått ska man ju inte använda fast man gör det ju många gånger men det 

ska man ju inte det vet vi ju” 

 

”för det är svårt det är som du säger det är svårt tycker jag att beskriva det är det 

verkligen men det är väldigt viktigt tycker jag” 

 

När det är det är nya sjuksköterskor gång efter gång och för sjuksköterskor som inte brukar 

vara på distriktssköterskemottagningen blir det svårare och svårare med bedömningen. Ofta 

fick sjuksköterskorna hämta den sjuksköterska som lagt om såret tidigare för att en korrekt 

bedömning skulle kunna genomföras. Samma typ av förband användes under för långa peri-

oder utan egentlig effekt på grund av att sjuksköterskorna var osäkra och därför inte bytte 

förbandstyp. 

 

”och sedan det tycker jag också att vissa förband sitter alldeles för länge (byter 

inte förbandstyp, författarens anmärkning) för att man märker ju många gånger 

aa det är det här också tänker man inte till att det här ska jag nog byta…å sen har 

det vatt kanske några…uppifrån läkarmottagningen å dom vågar inte dom ta nå-

got initiativ till att göra något så dom kör ju samma” 

 

”jag har ju en patient som går fortfarande med ett fult sår där har det ju känts 

när hon har fått byta olika skötersker då och då blir man ju osäker och får gå och 

fråga å faktiskt och även fast det ser riktigt fint ut nu så skulle jag vara ny skö-

terska skulle jag inte tycka det” 

 

Samtidigt är det en möjlighet till god läkning och förbandstypen inte byts var och varannan 

gång. Majoriteten av patienterna hade noterat att sjuksköterskorna använde samma typ av 

material och gör på samma sätt. Storleken på förbandet varierades efter hur såret förändrades. 
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”men annars är det jättebra dom har använt det ser ut som en disktrasa ungefär 

det dom har lagt på men det suger ju upp vätska bra” 

 

”de har haft olika plåster beroende på att såret har blivit mindre då de började 

med ett större plåster och sedan blev dä mindre i princip samma” 

 

Samtliga patienter var nöjda med vilket bemötande de fick från sjuksköterskorna. De upplev-

des som tillmötesgående och gulliga. 

 

”men alla har vart jätteduktiga och trevliga och tillmötesgående och hade dom 

inte vart så gulliga så hade jag aldrig orkat med det här” 

”näe det är inget speciellt utan jag tycker att det har varit så himla bra å att jag 

har fått kommit å alla har varit tillmötesgående och gulliga så näe jag har inget å 

dom har varit jättebra annars hade jag inte orkat att åka hit om det vart så” 

 

Efter en lång diskussion om dokumentation bestämde sjuksköterskorna i båda intervjugrup-

perna att de måste förbättra sig vad gäller dokumentationen som var för spretig och det gjorde 

det svårare att göra en korrekt bedömning. I båda intervjugrupperna enades sjuksköterskorna 

om att de skulle börja dokumentera i en sårvårdsmall där även en vårdplan finns för att göra 

lika.  

 

”men sårvårdsjournal borde vi ju ha” 

 

”det är ju en fördel om det finns någon slags på dom här som kommer ofta kan 

jag tycka att det var bra å ha som en patient vi har som har en vårdplan som är 

bra skriven och det är ju när man inte träffar dom så ofta så är det ganska skönt 

att luta sig emot om det är stor omfattande omläggning” 

 

Delaktighet i behandlingen kom också upp under intervjun med sjuksköterskorna, de diskute-

rade om det går att göra patienterna mer delaktiga i behandlingen. De upplevde det var svårt 

eftersom patienterna inte alltid förstod vad som var bäst för såret.  

 

”och sen är det ju patienterna som kanske vill något annat också när det gäller 

förband för det är ju klart att dom måste ju får bestämma lite grann också även 

om vi sitter inne med expertisen så får man ju lyssna lite grann på patienterna 

också” 

 

Sjuksköterskorna framförde även önskemål om mer utbildning i sårvård och omläggnings-

material. Så sent som någon månad före intervjun hade de fått en utbildning och skötsel av 

bensår där diagnossättning, olika förbandstyper, bedömning och dokumentation ingick. Trots 

det vill de gärna får mer. 

 

”mer utbildning ja jättegärna” 

 

”vi får nog gå igenom allt det här lite bättre om vi hinner(skrattar) nej men det 

skulle ju vara bra att ha mer struktur på allt material”  
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Dataanalys 

Journalerna för tolv bensårspatienter studerades för en åttaveckorsperiod 131125-140119. 

Antal besök för dessa patienter varierade mellan åtta-nitton och de fick träffa fem-tio olika 

sjuksköterskor. Medel- och även medianvärdet på hur många sjuksköterskor patienterna fick 

träffa var 7,5 sjuksköterskor under åtta veckor det vill säga ungefär en för patienten okänd 

sjuksköterska per vecka, Figur 4. Det gick inte att se något mönster i hur patienterna var bo-

kade. Bokningarna följde inte de vårdlag som fanns utan resultatet tolkas som att patienterna 

slumpvis har bokats till olika sjuksköterskor.  

 

 

Resultat av studien av förbättringsarbete 
 

Intervjuer 

Här följer resultatet av innehållsanalysen av personalintervjuer. Resultatet presenteras med 

utgångspunkt i fyra teman; Information, behandling och relation samt sjuksköterskans arbets-

tillfredsställelse. Svaren har delats upp med utgångspunkt i hinder och möjligheter till varje 

kategori och subkategorierna. Sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse i löpande text.  

 

 

Vilka hinder och möjligheter finns i verksamheten avseende kontinuerlig relation? 

Sjuksköterskorna upplevde det fortfarande som ett hinder för kontinuiteten att patienter öns-

kemål ledde till att de fick träffa ett större antal sjuksköterskor. Det hände också att det var 

fullbokat. Någon patient gick på dagliga omläggningar och det var då svårt att boka rätt. 

 

”där det inte går där patienten behöver gå flera gånger per vecka” 

 

Den största svårigheten upplevde sjuksköterskorna var frånvaro, den var orsakad av sjukdom, 

semestrar och utbildning. Framförhållningen schemamässigt kunde ibland vara dålig på så sätt 

att det inte gick att se om tjänstgöringen var på distriktssköterskemottagningen eller inte. Te-

lefonrådgivningen var fortfarande högst prioriterad av arbetsledningen och gick före all annan 

verksamhet. 

 

”Ett annat hinder är sjukdomar å semestrar när det på grund av det blir föränd-

ringar å det inte finns personal från rätt vårdlag att tillgå” 

 

”Schema behövs för flera veckor för rätt framförhållning över var jag ska vara 

annars kan jag inte boka till mej själv” 

 

”Det är ju liksom tidsbrist och att TeleQ går före annan verksamhet som är hin-

der TeleQ prioriteras ju av cheferna” 

 

Sjuksköterskorna upplevde en förbättring vad gäller kontinuitet, det är färre antal personer 

runt var patient. Positiva kommentarer från patienterna och det är betydligt enklare att boka 

till rätt sjuksköterska/vårdlag.  

 

”Man har större möjligheter att boka på sig själv så man kan styra kontinuiteten 

direkt” 
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”Många patienter frågar vem de ska få träffa igen och är nöjda när de känner 

igen personen” 

 

 

Vilka hinder och möjligheter finns i verksamheten avseende en likvärdig information? 

Sjuksköterskorna uppgav att det ibland hände att patienten inte fick någon information och då 

uppgavs tidsbrist som orsak. Det var fortfarande svårt att motivera en del patienter till att an-

vända kompression. 

 

”ibland vill patienten en sak med det är inte möjligt till exempel ha benet olindat 

eller ha ett duschbart förband och då gäller det att motivera patienten och hitta 

lösningar för å försöka lösa det på bästa sätt” 

 

Sjuksköterskorna kände att det var lättare att ge samma information till alla patienter. 

 

”Broschyren gör det ju lättare att ge samma information” 

 

Det var också lättare att ge informationen individanpassad så att patienten hade möjlighet att 

förstå. 

 

”det kan också vara okunskap hos patienten och det är då svårt att få patienten 

att förstå man får lägga sig på rätt nivå” 

 

 

Vilka hinder och möjligheter finns i verksamheten avseende genomförandet av en likvärdig 

behandling?  

Sjuksköterskorna upplevde att dokumentationen var väldigt olika. Trots att de själva beslutat 

att sårvårdsjournalen skulle användas så gjorde inte alla det. Anledningen till att den inte an-

vändes var tidsbrist.  

 

” man tar sig inte tid att dokumentera på rätt sätt som till exempel med sårmal-

len” 

”Alla dokumenterar väldigt olika å kopierar fortfarande jag med å det beror på 

tidsbrist. 

 

De sjuksköterskor som använder sårvårdsjournalen tycker att den är bra men tycker fortfa-

rande att den är svår och tar längre tid att använda men tror att det kommer att bli bättre med 

tiden. 

 

”Sårmallen är bra och jag har börjat använda den lite men de är ibland lite svår 

att använda och då tar jag den gamla” 

 

”Att använda sårmallen det blir nog bättre” 

 

Samarbetet i vårdlagen fungerar nu bättre och sjuksköterskorna pratar ihop sig om patienterna 

redan före besöket. De berättar om något särskilt har hänt och samtalar om vilket förband som 

passar bäst. De har även noterat att antibiotikaförbrukningen minskar då en försämring upp-

täcks tidigare och kan stoppas i tid. 

 

”Det är viktigt att man pratar ihop sig i teamet” 
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”En förändring av såret är lättare att ta tag i eftersom man vet hur det varit 

förut” 

 

”Man upptäcker tidigare om det är på väg att bli sämre och det minskar antibio-

tikaanvändningen” 

 

 

Vilka effekter har kontinuiteten på sjuksköterskans arbetstillfredställelse? 

Efter genomförd förändring upplever sjuksköterskorna att i och med att de träffar ett mindre 

antal patienter så känner de ett större ansvar för ”sina patienter”. De upplever att de har en 

helt annan relation till patienterna och att det ger en ökad trygghet för patienterna. Omhänder-

tagande blir då bättre och de känner att de utför ett mycket bättre jobb då de är mer kunniga 

och pålästa. 

 

”Man behöver liksom inte läsa in sig på journalen som förut så det är på ett annat 

sätt” 

 

”En bättre kontinuitet leder till ett större intresse och större ansvar för patienter-

na” 

 

”Även att det känns tryggare för patienterna allt behöver inte rabblas om” 

”ja precis och jag tror att framförallt trygghet för patienterna med för man får ju 

liksom en annan relation om man träffas lite oftare” 

 

”Det har vi liksom berört det känns bättre när man kan följa patienten man lär 

känna patienten och det blir ett bättre omhändertagande och då känns det som att 

man gör ett bra jobb” 

 

Sjuksköterskorna upplever att arbetsmiljön har blivit lugnare och att de själva kan påverka 

bokningar mer. 

 

”Det är en ökad frihet när man bokar” 

 

”Mycket lugnare och behagligare att arbeta nu det är liksom inte lika rörigt i kor-

ridorerna” 

 

De känner också att de nu har möjligheter att gå vidare och utveckla övrig verksamhet. 

 

”Det vi gjort nu kan ju leda till att man pratar vidare å utvecklar verksamheten 

ändå mer” 

 

 

Dataanalys 

Här följer resultatet av journalgranskningarna efter genomförd förändring. I Figur 4 ses att det 

har skett en betydande förändring vad gäller personalkontinuitet för patienterna om man ser 

till bokning till rätt vårdlag, före förändringen utfördes 173 besök varav 82 stycken (47 %) till 

rätt vårdlag. Efter genomförd förändring har 131 behandlingar utförts varav 114 stycken (87 

%) var bokade till rätt vårdlag. Medelvärdet för bokning till rätt vårdlag har stigit från 6,83 

bokningar till 14,25 bokningar, en markant förbättring. Medianvärdet var 6,25 respektive 14,5 

bokningar. 
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Antalet besök till olika sjuksköterskor har minskat, Figur 3, medelvärdet efter förändring blev 

4,25 sjuksköterskor, tidigare 7,5, en förbättring med 3,25 färre olika sjuksköterskor. Median-

värden har minskat från 7,5 till 4 sjuksköterskor. Dock är inte målet, som sattes av sjukskö-

terskorna och patienter, max tre sjuksköterskor per patient uppnått. 

 

 

 
Figur 4. Antal sjuksköterskor patienter fått träffa före och efter genomförd förändring vad gäller 

personalkontinuitet samt antal besök i rätt vårdlag. En punkt = en patient. Lodrät linje visar när 

förändringen genomfördes. 

 

 

Vid journalgranskningen kunde en stor förändring ses. Tidigare var patienterna slumpvis bo-

kade till olika sjuksköterskor men efter genomförd förändring ses ett mönster att bokningarna 

sker till rätt vårdlag. Endast udda bokningar sker till fel vårdlag och vid en jämförelse med 

hur personalen arbetat ses att orsaken till dessa bokningar är utbildning, egen sjukdom och 

vård av barn. Fortfarande prioriteras TeleQ (telefonrådgivningen) före kontinuitet i mottag-

ningsverksamheten. 

 

 

Enkät PARIHS 

Tio enkäter lämnades ut och samtliga besvarades. Sjuksköterskorna som besvarade enkäten 

hade arbetat mellan 3 till 37 år som sjuksköterskor, varav mellan 16 månader till 28 år på 

vårdcentralen. Det fanns inget samband mellan svaren, antal år som sjuksköterska eller antal 

år på vårdcentralen. 

 

På frågan om personalen upplevde att ledningen stimulerade till kompetensutveckling tyckte 

nio av tio att det stämmer ganska bra. En person svarade att ledningen varken stimulerade 

eller motarbetade kompetensutveckling. Tre sjuksköterskor motiverade sitt svar.  

 

”Vi får kontinuerligt gå på olika kurser om vi vill.” 

 ”Det som är relevant för yrkesutövandet.”  

”Ibland är det brist på tid och då kommer kompetensen i andra hand”. 
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På frågan om ledningen tar tillvara deras kapacitet och kompetens svarade sju stycken att det 

stämmer ganska bra, två svarade varken eller och en person tyckte att det stämde mycket bra.  

Två sjuksköterskor motiverade sitt svar.  

 

”Olika ansvarsområden.”  

”Kan bli tillfrågad inom vissa aktuella områden där kompetens och erfarenhet 

finns.” 

 

På frågan om ledningen driver ett aktivt förbättrings- och utvecklingsarbete svarade sju sjuk-

sköterskor att det stämmer ganska bra och en att det stämmer mycket bra.Moti verande svarsalter-

nativ lämnades av tre sjuksköterskor; 
 

 ”Olika grupper, processer, projekt.” 

 ”Utvecklings- och förbättringsarbete pågår ständigt.” 

 ”Många pågående projekt.” 

 

På frågan om ledningen stimulerade sjuksköterskorna att diskutera och reflektera över forsk-

ningsresultat och hur det kan användas på vårdcentralen, Figur 5, blev spridningen stor på 

svaren. Det var fler som upplevde att det inte stimulerades än vad som tyckte det. De tre sjuk-

sköterskor som motiverade sina svar stämmer väl överens med svaren, det vill säga spridning.  

 

”Känns inte som att det finns tid.” 

 ”Upp till sjuksköterskorna själva för det mesta. Diskussioner kan tas upp på personal-

möten.” 

 ”Tas upp resultat på olika möten och även hur vi skall arbeta med olika patientgrupper 

t.ex. livsstilsmottagning och dietist.” 
 

 

 
Figur 5. Stimulerar ledningen sjuksköterskorna att diskutera och 

reflektera över forskningsresultat och hur det kan användas på 

vårdcentralen.  

 

 

På frågan om sjuksköterskorna använder sig av varandras kliniska erfarenhet svarade fem att 

det stämmer ganska bra och fyra stämmer ganska bra och en person hade inte svarat.  Svaren tyder 

på att sjuksköterskorna hjälper varandra mycket. De öppna svaren från tre sjuksköterskor var;  

 

”Rådfrågar och hjälper varandra dagligen.”  

”Det kan bli bättre men vi är bra på att fråga varandra ändå.”  

”Rådfrågar ofta varandra.” 
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På frågan om sjuksköterskorna arbetar aktivt med att diskutera och reflektera över betydelsen 

av patienternas erfarenheter, Figur 6, var det åter spridning bland svaren. Majoriteten svarade 

att de gjorde det. Två sjuksköterskor motiverade här sina svar.  

 

”Vi kan nog bli bättre på det.”  

”Lyssnar alltid på vad patienterna vill förmedla, Det som går att göra tar vi hän-

syn till.” 

 

 

 
Figur 6. Arbetar sjuksköterskorna aktivt med att diskutera och re-

flektera över betydelsen av patienters erfarenhet. 

 

 

Resultat dimensioner 
Det finns ett samband mellan svaren som framkommit i intervjuer av patienter och personal. 

Fördelat efter de tre teman relation, information och behandling visas kategorier och subkate-

gorier, Figur 7-9. Patienterintervjuerna tillhörande studien av förbättringsarbetet redovisas 

här. 
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Figur 7. Dimension relation 
 

Upplever du att du fått träffa färre sjuksköterskor efter 20 januari 2014? 

Det var ingen patient som upplevde något hinder för ökad kontinuitet vad gäller sjuksköters-

kor. Alla patienter utom en ansåg att det blivit bättre efter genomförd förändring med antalet 

sjuksköterskor. En patient tyckte att det inte spelade någon roll. 

 

”Inte så många längre och det är bra” 
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Figur 8. Dimension information 

 

Har du fått bättre information? 

Patienterna uppgav att de fått information om kost och motion men de mindes inte om de fått 

broschyren eller muntlig information. Enligt sjuksköterskorna som frågade patienterna fanns 

det journalnoteringar på att de fått broschyren. En patient hade fått fördjupad information om 

sin sjukdom och känner sig betydligt mer insatt i sin situation.  

 

”Ja om mat och att jag ska röra mig mycket” 

”är mer insatt i min situation när det gäller mina sjukdomar och följder” 
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Figur 9. Dimension behandling 

 

Känner du dig mer delaktig i din behandling? 

Ett par patienter nämnde att det inte var så lätt att känna sig delaktig i omläggningen. De vet 

inte hur material skulle användas och tror inte att det går att påverka så mycket. 

 

”Jag kan inte påverka mycket det är som det är” 
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Patienterna har noterat att alla sjuksköterskor nu behandlar såret på samma sätt. Skillnaden i 

förband beror på hur såret vätskat och ändrat sig i storlek. 

 

”ja det har dom gjort dom har gjort likadant” 

 

”de har haft olika plåster beroende på att såret har blivit mindre då dom började 

med ett större plåster och sedan blev de mindre i princip samma” 

 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion – förbättringsarbetet 
 

För att beskriva kontexten i förbättringsarbetet användes mikrosystemmodellen och framför-

allt fem P för att förtydliga alla delar av verksamheten (Batalden & Davidoff, 2007; Godfrey 

et al., 2001; Nelson et al., 2002).  Detta gav en tydlig bild av verksamheten, tillsammans med 

en SWOT-analys där systemets styrkor, svagheter, möjligheter och hot beskrevs (Strength, 

Weakness, Opportunities, Threats) (Norbäck & Targama, 2009). 

 

I Microsystems in Health Care (Nelson et al., 2002) står det beskrivet att det är viktigt att vara 

lyhörd som ledare. Inte vara en chef som säger gör si och så utan leda personalen i rätt rikt-

ning. Lyssna på patienterna och låta personalen vara delaktig i förändringsarbetet. När arbetet 

startades upp vintern 2012-2013 var författaren fascilitator för förbättringsarbetet och det var 

planerat att följa en agil metod (Gustavsson, 2011). Arbetsuppgifter delades upp i olika områ-

den på projekttavlan så det blev tydligt vad som kom att finnas kvar och inte efter förändring.  

I förbättringsarbetet blev det problem med att författaren som ledde förändringsarbetet var 

informell chef och därför fick ledarskapet delas med enhetschefen och arbetet drevs därefter 

med inspiration från agil projektledning. Det är också en utmaning hur att få alla att tänka att 

de har två jobb att utföra, att göra sitt arbete och att förbättra sitt arbete, framförallt de som 

”endast gör det nödvändiga”. Risken är att dessa bromsar upp förbättringar. I detta förbätt-

ringsarbete var inte det problemet utan det var hemsjukvårdsreformen som bromsade. Och på 

grund av detta avstannade arbetet vid ett par tillfällen. Första gången därför att det inte gick 

att driva projektet vidare då ingen visste hur framtiden skulle bli. Planerade projektgruppen 

utifrån att hemsjukvårdsreformen blev av skulle det arbetssättet inte vara användbart om den 

inte blev det. Andra gången avstannade arbetet på grund av att förberedelserna för att kom-

munen skulle ta över hemsjukvårdspatienterna tog så mycket tid och kraft att sjuksköters-

korna inte orkade med båda förändringarna samtidigt.  

 

Kunde det ha använts något annat arbetssätt för att gå fortare framåt i förändringsarbetet? Nej, 

för då hade inte personalen varit delaktig och enligt Berwick (1996) bör förändringar komma 

från alla för att de ska känna sig delaktiga. Skulle alla sjuksköterskor varit kvar i projektgrup-

pen fast de inte skulle arbeta på distriktssköterskemottagningen? Arbetet belyses från fler håll 

om det är ett större antal sjuksköterskor men ju större gruppen är desto svårare är det att få 

den att arbeta effektivt. Till slut hade sjuksköterskorna en begränsad tid på sig för att genom-

föra ändrade rutiner vad gäller bokningar innan förändringen och det blev då naturligt att för-

ändra gruppen.  
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Patientintervjuerna kunde ha lagts tidigare och ett samarbete med en eller flera patienter 

kunde ha inletts. Detta hanns inte med när förändringsarbetet väl satte fart. Patientintervjuerna 

skedde enskilt då patienterna var gamla, >80 år. Denna grupp har ofta hörselnedsättning vilket 

gör det svårare att delta i en gruppintervju samt att denna grupp inte gärna vill uttrycka nega-

tiva åsikter inför andra. Oftast har gruppen sedan barnsben fått lära sig att inte ställa krav. Av 

de patienterna som intervjuades före förändringen var majoriteten talföra och lämnade tydliga 

svar. Patientintervju hade inte kunnat ersättas med till exempel enkäter. Med intervjun kunde 

frågorna förtydligas och utvecklas. En enkät med förvalda alternativ hade varit intetsägande 

och öppna svarsalternativ är svåra att få utförliga svar på. Intervjuerna med sjuksköterskorna 

gav livliga diskussioner, eftertänksamhet och idéer för förändringar. Det blev betydligt mer 

uträttat under den tiden än på flera arbetsmöten. Det kan vara flera orsaker till det; Enhetsche-

fen är inte med och sjuksköterskorna säger vad de vill, Det är så nära till att förändringen ska 

genomföras så det känns verkligt eller Det är helt enkelt lättare att uttrycka sig i en mindre 

grupp. En deduktiv ansats valdes då det var bestämt att det var kontinuiteten som skulle för-

bättras och innehållsanalysen inriktades på de svar som besvarade det. Eftersom frågorna 

ställdes med tema som grund gav det bra svar inom ämnet. 

 

Journalgranskningen gav en klar och enkel bild över situationen. Hade denna mätning gjorts 

utan tillgång till data hade den varit mycket tidsödande och risken för felmätning avsevärd. 

Sjuksköterskorna hade då fått notera på papper vid varje besök vem patienten träffat. Risken 

för att pappret skulle försvinna är också överhängande. 

 

Under förbättringsarbetets gång användes Nolans förbättringsmodell och PDSA kontinuerligt 

för att utveckla interventionen (Langley et al., 2009). Vitsen med denna modell är att göra 

små förändringar i taget för att kunna rätta till det som inte fungerar bra innan förändringen 

genomförs i full skala. Det var inte möjligt på distriktssköterskemottagningen utan hela för-

ändringen sjösattes på en gång. Den förändring som kom först var arbetet med att förbättra 

personalkontinuiteten och den har även kunnat utvärderas två gånger och justeras en gång 

(Bergman & Klefsjö, 2007; Langley et al., 2009). Arbetet med att ta fram broschyren gick 

snabbt och det har inte lämnats ut tillräckligt många för en ordentlig utvärdering. Sårläknings-

journalen används inte fullt ut, vid intervjuerna efter förändring uppgav sjuksköterskorna 

tidsbrist som orsak. 

 

 

Metoddiskussion - studien av förbättringsarbetet 
 

The Promoting Actions on Research Implementation in Health Services framework, PARIHS, 

(Rycroft-Malone, 2004; Rycroft-Malone et al., 2004) användes för att beskriva sambandet 

mellan betydelsefulla grundläggande faktorer i förbättringsarbetet. Ramverket fungerade bra 

och ger en mycket bra struktur i arbetet och rekommenderas av Svensk sjuksköterskeförening 

att användas vid förändringsarbete inom omvårdnadsområdet (Palm Ernsäter, 2008). Följande 

områden har tydliggjorts med hjälp av PARIHS; Evidensen – genom bakgrundsreferenser, 

utbildning, journalgranskning och intervjuer med patienter och sjuksköterskor, Samman-

hanget – genom fem P, enkät PARIHS och SWOT-analys. Underlättande funktioner – genom 

PDSA och att ha stöttning av en projektledare (författaren). Validiteten, att enkät PARIHS 

mätte det den är avsedd för, säkerställdes genom att frågorna tidigare hade använts i andra 

enkätundersökningar (Henricson, 2012).  
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Enkätens reliabilitet, om den mäter lika var gång, det vill säga går att göra om flera gånger 

och resultaten blir detsamma, bedöms vara låg då svaren som söktes är beroende på hur var 

sjuksköterska upplevde förändringsklimatet (Henricson, 2012).  

 

 

Patientintervjuerna efter genomförd förändring gav inte så stort resultat. Det fanns endast åtta 

patienter som behandlats före förändring och som fortfarande inte var läkta åtta veckor efter 

och tre valdes bort på grundval av urvalskriteriet. De fem som kvarstod var fåordiga och per-

sonalen fick fråga flera gånger för att få andra svar än bara ja och nej. Detta gör att dessa svar 

inte är helt tillförlitliga men bedömdes ändå användbara. Med tanke på svarens kvalitet kunde 

lika gärna enkät använts med ja och nej svar. Om frågorna varit mer specifika hade den gett 

mer och säkrare svar samt att patienterna hade kunnat vara anonyma.  

  

Den intervju som genomfördes efter genomförd förändring med sjuksköterskor gav inte lika 

livliga diskussioner som den före förändring med alla var med i diskussionen. Här hade det 

inte passat med en enkät och med erfarenhet av enkät PARIHS vet vi att sjuksköterskorna inte 

ger sig tid att skriva under öppna svarsalternativ. En deduktiv ansats valdes då det var bestämt 

att det var kontinuiteten som skulle utvärderas och innehållsanalysen inriktades på de svar 

som besvarade det. Eftersom frågorna ställdes med tema som grund gav det bra svar och inget 

som förr utanför. 

 

Journalgranskningen gav en klar och enkel bild över situationen. Hade denna mätning gjorts 

utan tillgång till data hade den varit mycket tidsödande och risken för felmätning avsevärd. 

Sjuksköterskorna hade då fått notera på papper vid varje besök vem patienten träffat. Risken 

för att pappret skulle försvinna är också överhängande. 

 

 

Resultatdiskussion - förbättringsarbetet 
 

I samband med att hemsjukvårsreformen genomfördes i januari 2014 var det lämpligt att ge-

nomföra en förändring för de patienter med svårläkta bensår som besöker distriktssköterske-

mottagningen med målet att skapa förutsättningar för att en bättre kontinuitet ska kunna er-

bjudas vad gäller personal, behandling och information. Sannolikt hade förändringen genom-

förts även utan hemsjukvårdsreformen men rutinerna för hur sjuksköterskorna arbetade skulle 

ändå blir tvungna att förändras.   

 

Syftet med förbättringsarbetet var att skapa en förbättrad kontinuitet för patienter med svår-

läkta bensår på distriktssköterskemottagningen. Enligt Langley et al. (2009) ska målet med 

förändringen formuleras utifrån patienternas behov för att skapa förutsättningar till en lyckad 

förändring. Därför intervjuades några patienter för att få reda på deras åsikt. Närsjukvården i 

Väster (2014) verksamhetsmål påtalas vikten av att vården ska vara patientfokuserad och att 

patientens perspektiv ska finnas med i hela vårdkedjan. Det nämns även att en god kontinuitet 

är viktig då många av patienterna har livslånga sjukdomar och att det är viktigt med trygghet. 

Sjuksköterskorna har arbetat med de tre olika typer av kontinuitet; relationen mellan patient 

och vårdpersonal, informationen samt behandlingen som Haggerty et al. (2003) identifierat. 

Alla tre delarna är viktiga för patientsäkerheten som kan försämras om någon del missas. För-

bättringsarbetet utgick från de tre frågeställningarna; Vilka effekter har förbättringsarbetet för 

en kontinuerlig relation mellan patient och vårdpersonal? Vilka effekter har förbättringsar-

betet för en kontinuerlig information till patienter? Vilka effekter har förbättringsarbetet på 
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kontinuitet i genomförande av behandling? Vi kan konstatera att de tre olika kontinuitetsa-

spekterna har förbättrats men målet att patienterna skulle få en kontinuerlig relation har blivit 

mest förbättrat. I vilken mån informationen och delaktigheten i val av behandling har blivit 

bättre råder delade meningar. Syftet med studien av förbättringsarbetet var att belysa de erfa-

renheter som medarbetare har av processen att skapa en ökad kontinuitet. Vi kan då tänka oss 

den informationen i patientsäkerhetsmodellen av Emanuel et al. (2008), Figur 1. De fyra olika 

domänerna har belysts i arbetet; People, sjuksköterskorna upplever att det fungerar bättre, 

arbetstillfredställelsen är god, personalkontinuiteten fungerar bra. Patient, patienterna, upple-

ver att de träffar färre sjuksköterskor och har fått bättre information. Process, infrastrukturen, 

bokningsrutiner och schema. Pattern, patient- och förbättringsarbetet, utbildning, dokumentat-

ion och information. Samtaiga fungerar nu bättre. 

 

Sjuksköterskorna behöver nu arbeta vidare med att bibehålla den kontinuerliga relationen 

samt fortsätta utvecklingen av information och behandling. 

 

Resultatdiskussion – studien av förbättringsarbetet 
Sammantaget framkom att uppfattningen att ledningen stimulerar till kompetensutveckling, 

tar tillvara på kapacitet och kompetens samt driver ett aktivt förbättrings- och utvecklingsar-

bete bedömdes av informanterna som ”stämmer ganska bra”. Ledningens stimulans till att 

diskutera och reflektera över forskningsresultat bedömdes som ”stämmer ganska dåligt” me-

dan kollegialt utbyte av erfarenheter mellan sjuksköterskorna ansågs ”stämma ganska till 

mycket bra. En väl genomtänkt forskning som utvecklar verksamheten är viktigt. Både patien-

ters åsikter och personalens kunskaper måste tas tillvara och ett mer långsiktigt samarbete kan 

vara betydelsefullt. Uppföljning av förändringar och återkoppling av resultaten är viktiga både 

för att se ett eventuellt misslyckande som positiva resultat. Metoden är lämplig att använda i 

kombination med PDSA-cykeln. PARIHS kan under planeringsfasen av ett förändringsarbete 

för att identifiera förutsättningar som finns i förhållande till evidens. Vad säger forskningen? 

Är medarbetarna eniga? Hur arbetar de nu? Hur ser sammanhanget ut? Finns det tillräckliga 

resurser? Vem har beslutat om förändringen och har vi tid för att arbeta med den? Hur är kul-

turen på arbetsplatsen? Har någon specialkunskaper som kan användas? Stimulerar ledningen 

till förändringar? I förbättringsarbetet används den svenska varianten av PARIHS (Palm 

Ernsäter, 2008).  

 

 

Syftet med studien av förbättringsarbetet var att belysa de erfarenheter som medarbetare har 

av processen att skapa en ökad kontinuitet och diskussionen utgår från studiens frågeställ-

ningar. 

 

 

Vilka hinder och möjligheter finns i verksamheten avseende kontinuerlig relation? 

Vilka förändringar har vi gjort som resulterat i en förbättring?  

När det gäller kontinuerlig relation togs nya scheman fram för att minska antalet sjuksköters-

kor på distriktsköterskemottagningen från tolv till sex. Tidboken ändrades till längre tidsmo-

duler samt att mottagningstider har skapats på förmiddagen. Vårdlagen har ändrats från fyra 

stycken med grundbemanning två sjuksköterskor/lag, där någon ständigt var borta och fick 

täckas upp, till två vårdlag med grundbemanning tre sjuksköterskor/lag, där i första hand sjuk-

sköterska från samma vårdlag ersätter vid frånvaro. Har det blivit ett förändrat antal patienter 

efter att hemsjukvårdsreformen genomfördes? Nej det har inte blivit någon anmärkningsvärd 

skillnad. Någon patient valde att ta sig till distriktssköterskemottagningen för att den ville 
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behålla kontakten med samma sjuksköterskor. Det är ungefär lika många tider på distriktsskö-

terskemottagning efter genomförd förändring som före, trots att antalet sjuksköterskor har 

minskat. Det har lyckats tack vare en bättre personalplanering samt att tiden som lades på 

hembesök inte behövs längre. Antalet listade patienter på vårdcentralen påverkas inte av hem-

sjukvårdsreformen.  

 

Vad var det vi ville uppnå?  

Vilka effekter har förbättringsarbetet för en kontinuerlig relation mellan patient och vårdper-

sonal? Resultaten av förändringsarbetet har visat på en klar förbättring vad gäller sjuksköters-

kekontinuiteten för patienterna. Vi har dock inte uppnått det mål på tre olika sjuksköterskor 

som satts av sjuksköterskorna själva samt patienter i förstudien. Även Jakobsson (2007) fann 

att om endast tre-fyra stycken sjuksköterskor är inblandade i varje patients vård blir kontinui-

teten och tryggheten bättre för patienten.  

 

Hur vet vi att förändringen är en förbättring?  

Jämförs det uppnådda resultatet på i genomsnitt 4,25 sjuksköterskor/ patient, medianvärdet 4 

sjuksköterskor/ patient med Jakobssons (2007) rekommendation är kontinuiteten bra och jäm-

fört med tidigare medel- och medianvärde på 7,5. Då patienterna inte alltid kan träffa samma 

sjuksköterska fanns det ett värde att se på om de var bokade i rätt vårdlag och om det också 

underlättades av de ändrade bokningsrutinerna. Även där sågs en mycket bra förbättring från 

6,83 bokningar på rätt vårdlag till 14,25 bokningar på rätt vårdlag, en markant förbättring. 

Medianvärdet var 6,25 respektive 14,5 bokningar till rätt vårdlag. 

 

Fanns det några hinder och möjligheter? Framförallt sjuksköterskorna upplever en klar för-

bättring och de känner också att de nu tar ett större ansvar för patienterna när de har återkom-

mande kontakt med ett begränsat antal patienter. De patienter som intervjuades var återhåll-

samma med svaren men upplevde att de fått träffa färre sjuksköterskor. Sjuksköterskorna upp-

levde, till skillnad mot patienterna, det fortfarande som ett hinder för kontinuiteten att patien-

ter önskemål ledde till att de fick träffa ett större antal sjuksköterskor, enligt Freeman et al. 

(2003) påverkas inte relationen mellan patient och vårdare. Campbell et al. (2000) beskriver 

att det leder till en kvalitetsförsämring.  Enligt HSL (SFS 1982:763), Patientsäkerhetslagen ( 

(SFS 2010:659) har alla rätt till en fast vårdkontakt. Detta har även Närsjukvården i Väster 

(2014) uppmärksammat. Enstaka patienter har en fast vårdkontakt på vårdcentralen men och 

om någon önskar det utses den personen av enhetschefen. En fast vårdkontakt är viktigt för att 

patienten ska känna tillit och respekt (Freeman et al., 2003). Eriksson och Nilsson (2008) har 

gjort en studie på äldre patienter där det visade sig att det var mycket viktigt för behandlingen 

att patienten kände tillit till sjuksköterskan och att det skedde genom personalkontinuitet. 

 

Sjuksköterskorna tror inte att de i nuläget kan minska antalet sjuksköterskor som behandlar 

var patient utan inriktar sig på att minska antalet kontakter med fel vårdlag. I en artikel av 

Friman et al. (2011) visade resultatet att kontinuitet är en viktig förutsättning för att sår ska 

läka så snabbt som möjligt. Där nämns inte att det endast ska vara en sjuksköterska runt var 

patient utan det är tillräckligt att samma sjuksköterskor möter patienterna regelbundet då kan 

de bättre utvärdera effekten av behandlingen. 

 

Den största svårigheten för att upprätthålla en god sjuksköterskekontinuitet upplevde sjukskö-

terskorna var frånvaro, på grund av sjukdom, semester och utbildning. Den prioriterade tele-

fonrådgivningen var den svårighet som skapade mest irritation hos sjuksköterskorna det är 

svårt att komma åt när det är hög prioritet på telefontillgänglighet från makronivån 

(Närsjukvården i västra Östergötland, 2014).  Framförhållningen schemamässigt kunde ibland 
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vara dålig på så sätt att det inte gick att se om tjänstgöringen var på distriktssköterskemottag-

ningen eller inte, vilket försvårar bokning till samma sjuksköterska.  

 

 

 

Vilka hinder och möjligheter finns i verksamheten avseende en likvärdig information? 

Vilka förändringar har vi gjort som resulterat i en förbättring? Vad var det vi ville uppnå? De 

flesta patienterna bemöts bra inom vården, men där det brister är ofta dålig information 

(Jakobsson, 2007). För att förbättra informationen så att alla skulle få en likvärdig information 

beslöt sjuksköterskorna att ta fram en informationsbroschyr för att alla patienter ska få samma 

grundinformation, Bilaga 5. Att patienten ska ges individuellt anpassad information om be-

handling som finns nämns i HSL (SFS 1982:763). Fanns det några hinder och möjligheter? 

De patienter som intervjuades efter genomförd förändring tillfrågades om de fått broschyren 

men tyvärr mindes ingen patient att de fått den trots att fyra av fem hade notering i journalen 

att de fått den. Har de en kognitiv funktionsnedsättning som markeras väl? De mindes dock 

att de fått muntlig information. Texten i broschyren är inte komplicerad. Vilka effekter har 

förbättringsarbetet för en kontinuerlig information till patienter? Sjuksköterskorna kände att 

det var lättare att ge samma information till alla patienter. Det var också lättare att ge inform-

ationen individanpassad så att patienten hade möjlighet att förstå. En patient hade fått fördju-

pad information om sin sjukdom och känner sig betydligt mer insatt i sin situation. Övriga 

patienter konstaterade att de fått information men det upplevdes av sjuksköterskorna inte som 

att det hade någon speciell betydelse för patienten. Kan det vara så att patienterna fått mycket 

kortfattad information på grund av tidsbrist, sjuksköterskorna uppgav ju att det ibland hände 

att patienten inte fick någon information och då uppgavs tidsbrist som orsak. Detta är inget 

som besvarades i intervjuerna utan en fundering som uppstått i samband med analysen av 

materialet. Det var fortfarande svårt att motivera en del patienter till att använda kompression 

kan det också bero på dålig information på grund av tidsbrist eller är patienterna envisa och 

vill inte ta till sig informationen. 

 

Hur vet vi att förändringen är en förbättring? 

Det går inte att avgöra med det resultat som har erhållits i studien. Broschyren har använts för 

kort tid och patienterna mindes inte om de fått den. 

 

 

Vilka hinder och möjligheter finns i verksamheten avseende genomförandet av en likvärdig 

behandling?  

Vilka förändringar har vi gjort som resulterat i en förbättring?  

Om alla i personalen gör på samma sätt upplever patienten en ökad trygghet genom att den då 

vet vad som kommer att hända. Patienten känner sig delaktig men behandlingen får heller inte 

förändras från gång till gång (Haggerty et al., 2003). Kontinuitet i behandlingen är särskilt 

viktig för patienter med exempelvis svårläkta bensår, där flera personer utför vården tillsam-

mans med patienten. I dessa fall är vårdplaner ett bra hjälpmedel för att behålla kontinuitet 

och säkra vården (Haggerty et al., 2003; SFS 1982:763). För att underlätta en likvärdig be-

handling enades sjuksköterskorna om att en sårläkningsjournal som innehåller en vårdplan 

skulle användas. Detta för at det skulle vara lättare att hitta information om hur såret skulle 

skötas och hade utvecklats. Det finns också forskning som tyder på att en korrekt behandling 

leder till att såren läker snabbare och vården kan minska sina kostnader på det sättet 

(Forssgren, Fransson, & Nelzen, 2008; Oien & Ragnarson Tennvall, 2006). Några av sjukskö-

terskorna har börjat använda sårjournalen men tyvärr inte alla, de som inte gjorde det upplev-

de att det tog längre tid och att den tiden inte fanns. Tornvall, Wahren och Wilhelmsson 
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(2009) har gjort en studie på sjuksköterskors dokumentation av bensårspatienter och kommit 

fram till att det är viktigt att sårvårdsjournaler används men noterar att dokumentation trots 

det är väldigt olika från sjuksköterska till sjuksköterska. Detta är något gruppen kommer att få 

arbeta vidare med. Utbildning med olika diagnostiska metoder, behandling och dokumentat-

ion behöver ske fortlöpande för att vidmakthålla nya kunskaper (Lagerin, Nilsson, & 

Tornkvist, 2007). 

 

Vad var det vi ville uppnå? När hemsjukvårsreformen genomförs i januari är det lämpligt att 

genomföra en förändring för de patienter med svårläkta bensår som besöker distriktssköters-

kemottagningen med målet att skapa förutsättningar för att en bättre kontinuitet ska kunna 

erbjudas vad gäller personal, behandling och information. Har vi lyckats genomföra det?  

 

 

Hur vet vi att förändringen är en förbättring?  

Vilka effekter har förbättringsarbetet på kontinuitet i genomförande av behandling? Fanns det 

några hinder och möjligheter? Ett par patienter nämnde att det inte var så lätt att känna sig 

delaktig i omläggningen. De vet inte hur material skulle användas och tror inte att det går att 

påverka så mycket. Sjuksköterskorna i sin tur upplevde att dokumentationen var väldigt olika 

trots att sårvårdsjournalen skulle användas. Anledningen till att den inte användes var tids-

brist. Patienterna har noterat att alla sjuksköterskor nu behandlar såret på samma sätt. Skillna-

den i förband beror på hur såret vätskat och ändrat sig i storlek. Samarbetet i vårdlagen funge-

rar nu bättre och sjuksköterskorna pratar ihop sig om patienterna redan före besöket. De berät-

tar om något särskilt har hänt och samtalar om vilket förband som passar bäst. De har även 

noterat att antibiotikaförbrukningen minskar då en försämring upptäcks tidigare och kan stop-

pas i tid vilket är bra då strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad anti-

biotikaresistens (STRAMA) (2014) har satt upp som mål att antibiotikaförbrukningen ska 

minska något som även Närsjukvården i Väster (2014) har som ett strategiskt mål. De sjuk-

sköterskor som använder sårvårdsjournalen tycker att den är bra men tycker fortfarande att 

den är svår och tar längre tid att använda men tror att det kommer att bli bättre med tiden. 

 

 

Vilka effekter har kontinuiteten på sjuksköterskans arbetstillfredställelse? 

Ja, vilka effekter har kontinuiteten på sjuksköterskans arbetstillfredställelse? Rydeman et al. 

(2012) kom i sin studie fram till att en ökad kontinuitet leder till ett ökat ansvar för att göra 

det bästa för patienten. Personalen kommer att söka kunskap för att hålla sig uppdaterade 

istället för att gå på i gamla hjulspår. Detta stämmer väl med den upplevelse sjuksköterskorna 

uppger. Vid intervjun efter förändring berättade de att nu när de träffar ett mindre antal pati-

enter så känner de ett större ansvar för ”sina patienter”. De upplever att de har en helt annan 

relation till patienterna och att de känner och även får höra att det ger en ökad trygghet för 

patienterna. Omhändertagande blir då bättre och de känner att de utför ett mycket bättre jobb 

då de är mer kunniga och pålästa. Ett ökat ansvar leder till en ökad motivering för att ha 

färska kunskaper (Levi & Nyberg, 2009). Sjuksköterskorna upplever också att arbetsmiljön 

har blivit lugnare och att de själva kan påverka bokningar mer samt att de pratar om att de nu 

också känner att de har möjlighet att gå vidare och utveckla övrig verksamhet. 
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Slutsats 
 

Det kan vara lämpligt att arbeta med en sak i taget av de tre aspekterna av kontinuitet; relat-

ionen mellan patient och vårdpersonal, informationen samt behandlingen. Som ett första steg 

är det bra att arbeta med att förbättra personalkontinuiteten. När sjuksköterskorna får träffa 

färre patienter visade det en vinst även på de andra kontinuitetsaspekterna och även på arbets-

tillfredställelsen. Informationen blev lättare att anpassa individuellt och behandlingen följs 

upp bättre.   
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Bilaga 1. Frågeformulär patientintervju 

 

 
Har du fått träffa många sjuksköterskor under din behandlingstid? 

Tycker du det är bra eller dåligt? 

Om det inte är bra, hur många sjuksköterskor skulle du kunna tänka dig att 

träffa? 

Önskar du att ha en huvudansvarig sjuksköterska? 

 

Har du blivit bra bemött? 

Om inte, vad har inte varit bra? 

Har du fått samma information av de sjuksköterskor du träffat? 

Om inte, vad har varit annorlunda? 

Vad har informationen handlat om? 

 

Har alla sjuksköterskor lagt om ditt sår på samma sätt? 

Om inte, vad har varit annorlunda? 

Har du fått information om varför behandlingen ändrats? 

Har du fått sådan information att du själv kunnat välja behandlingsmetod? 

 

Har du några andra tankar till förbättringar på distriktssköterskemottagningen? 
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Bilaga 2. Följebrev, patient 

 

Förbättring av kontinuiteten för patienter med svårläkta bensår 

på distriktssköterskemottagningen 
 

Forskningen har visat att kontinuitet i vården är en viktig förutsättning för att sår 

ska läka så snabbt som möjligt. Tre olika typer av kontinuitet finns definerade; 

en kontinuerlig relation mellan personal - patient, information/ dokumentation 

och handläggningen. Personalen har själva upplevt att detta inte alltid fungerar 

samt att patienter nämner detta i samband med besök. Ett förbättringsarbete 

kommer att genomföras på distriktssköterskemottagningen för att förbättra kon-

tinuiteten. 

Syftet med studien är att belysa att de erfarenheter som patienter och personal 

har av att skapa en ökad kontinuitet. 

Den här studien genomförs delvis som en intervju-undersökning och den riktar 

sig till patienter med svårläkta bensår som har vårdats på distriktssköterskemot-

tagningen på vårdcentralen Lyckorna. Intervjun tar cirka 30 minuter. Deltagan-

det är helt frivilligt och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Bearbetning 

och redovisning sker på gruppnivå, enskilda svar kommer inte att kunna utläsas. 

Vill du inte delta eller ändrar dig efter att intervjun är gjord och inte vill att re-

sultaten från din intervju ska användas är du välkommen att kontakta underteck-

nad. 

 

Studien ingår som en del i masterprogrammet för kvalitetsförbättring och ledar-

skap inom hälsa och välfärd vid Högskolan i Jönköping. Har du några frågor 

angående undersökningen så hör gärna av dig till undertecknad. 

 

 

 

Gunilla Pettersson 

Distriktssköterska/ 

Masterstudent 

Tel: 070-6506189 
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Bilaga 3. Enkät till patienter 

Inför en planerad förändring av vår distriktssköterskemottagning behöver vi era 
synpunkter för att kunna utveckla vården. Vi är intresserade av hur du som pa-
tient upplever bemötandet och kvaliteten i vården. Medverkandet är frivilligt 
och deltagandet anonymt (inga namn eller personuppgifter ska uppges).  

Ringa in ditt svarsalternativ. Skriv på baksidan om du inte får plats. 

 
 
Passar våra mottagningstider dig?  JA NEJ 
Om nej, hur skulle du vilja ha det? ___________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?
 JA  NEJ 
 
Om nej, vad var inte bra? ____________________________________________  
_________________________________________________________________ 
 
 
Är det viktigt för dig med en ansvarig distriktssköterska för ditt besvär?
  JA  NEJ 
 
Är det viktigt att träffa samma sköterska var gång? 
 JA  NEJ 
 
Om inte det är möjligt hur många kan du acceptera att träffa? 
 1 2 3 4 5  Fler 
 
Har du förslag på förbättringar av distriktssköterskornas mottagningsverksam-
het? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Ifylld enkät lämnas i låda i väntrummet eller återsändes i bifogat svarskuvert. 
 
Tack på förhand./ Vårdcentralens sjuk- och distriktssköterskor! 
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Bilaga 4. Enkät PARIHS 
 

Markera det svarsalternativ som stämmer bäst. 

 

1. Antal yrkesverksamma år som sjuksköterska? ________ 

 

2. Antal år på vårdcentralen? _______ 

 

 

3. Stimulerar ledningen till kompetensutveckling? 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Varken eller 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

Motivera ditt val:________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

4. Upplever du att ledningen på vårdcentralen tar tillvara din kapacitet och kompetens? 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Varken eller 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

Motivera ditt val: _______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Driver ledningen på vårdcentralen ett aktivt förbättrings- och utvecklingsarbete? 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Varken eller 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

Motivera ditt val: _______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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6. Stimulerar ledningen sjuksköterskorna att diskutera och reflektera över forskningsre-

sultat och hur det kan användas på vårdcentralen? 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Varken eller 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

Motivera ditt val: _______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

7. Använder sjuksköterskorna sig av varandras kliniska erfarenhet? 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Varken eller 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

Motivera ditt val: _______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

8. Arbetar sjuksköterskorna aktivt med att diskutera och reflektera över betydelsen av pa-

tienters erfarenheter. 

o Stämmer mycket dåligt 

o Stämmer ganska dåligt 

o Varken eller 

o Stämmer ganska bra 

o Stämmer mycket bra 

          Motivera ditt val: _____________________________________________________ 

           ___________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

Lämnas senast 140225 i försluten låda i arkivet. 
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Bilaga 5. Bensårsbroschyr 
 

Till dig med svullna ben eller bensår. 

 
 

 

Orsaken kan vara: 

• åderbråck, ytliga eller djupa  

• otäta klaffar i blodådrorna, ofta p.g.a. tidigare prop-

par  

• inaktiv vadmuskel, som är ”motorn” för återflödet av 

blod från ben till hjärta. 

 Detta leder till: 

• ökat tryck i de blodådror som för blodet tillbaka till 

hjärtat vilket medför läckage av vätska och blodpro-

dukter ut i vävnaden 

• försvårat syre- och näringsutbyte p.g.a. att vätska och 

äggviteämnen lägger sig som en spärr mellan blodkär-

len och såret  

• smärta i benet som ökar när Du står 

Det visar sig som:   

• svullnad runt fotknölarna  

• brunfärgning av huden orsakad av blodkroppar som 

läckt ut i vävnaden och sedan brutits ned till järnpig-

ment  

• sår eller eksem på benet  

• hård och kärlfattig hud blir resultatet om du haft 

svullnad/sår en längre tid och gör bensåret mycket 

svårläkt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor att ställa dig själv 

 

Har benet varit lindat varje dag? 

 

Har jag lagt upp benen högt när jag vilar? 

 

Har jag gjort min gymnastik och rört på mig? 

 

Har jag ätit mat med mycket vitaminer och näring? 

 

Kostråd 

 
Välj mat ur alla delar i matcirkeln för att få en allsidig 

kost som innehåller de vitaminer och mineralämnen 

som kroppen behöver. 

Ät frukost, middag, kvällsmat och två till tre mellan-

mål per dag. Detta för att kroppen skall få en jämn 

tillförsel av energi och näringsämnen. 

Ett bra mellanmål kan vara kaffe/te med smörgås eller 

frukt. 

 

Extra viktigt för sårläkning är: 

• protein, som finns i fisk, kött, ägg och mjölkproduk-

ter.  

• järn, som finns rikligt i inälvsmat, kött och gröna 

grönsaker.  

• zink, finns bl.a. i kött, fisk (strömming), fullkorns-

bröd.  

• c-vitamin finns rikligt i färsk frukt och färska bär, i 

de flesta  
  grönsaker och i potatis 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FZDLLfHLT-phnM&tbnid=j3Y1ycZ6j-LyJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vardhandboken.se/texter/lymfodem-vard-och-behandling/behandling/&ei=164EU4LBBsmO5ASP74CwDw&psig=AFQjCNE3rt9k7RMHHZ3Th8JbXVd2YPJWlg&ust=1392902146739237
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NyYcZAYhxSrpSM&tbnid=c6Z_gx2WAxMToM:&ved=0CAUQjRw&url=http://se.hartmann.info/puetterbinde.php&ei=Wa4EU9S8F-iN4wSLsIHQCA&psig=AFQjCNHz618iwjTiWoSgyWH9AxjUYIoWeg&ust=1392901950569888
https://www.google.se/imgres?imgurl&imgrefurl=http://melindaz.blogg.se/2012/june/lchf-okar-risken-for-stroke.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=TRyxzC2d6W85IM&tbnh=221&tbnw=228&zoom=1&docid=NAC3AKwDje2j7M&ei=9aIEU53gHYPmywOZ8IK4AQ&ved=0CAsQsCUoAw
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Behandling: 

Om man har ett venöst bensår lindas benet för att 

minska svullnaden. Såret behandlas med förband och 

om man har ont får man läkemedel som lindrar smär-

tan. 

För att förebygga och läka venösa bensår är det bra att 

röra på sig regelbundet, gå ner i vikt om man är över-

viktig, äta näringsriktig mat och låta bli att röka. Om 

man ofta har svullna ben är det mycket viktigt att 

använda stödstrumpor. 

 

HUR LÄNGE SKA DET VARA LINDAT? 

• Tills såret är läkt  

• Därefter kan kompressionsbehandlingen fortsätta 

med en strumpa. (Obs! Kompressionsstrumpa. Apote-

kets stödstrumpa ej tillräcklig) eller fortsatt lindning, 

annars kommer svullnaden tillbaka och nya sår upp-

kommer.  

• Livslång kompression med antingen lindning eller 

kompressionsstrumpor 

 

 

OBSERVERA! 

Benet måste lindas från tårna till knät! Om inte foten 

lindas försvåras avflödet därifrån och vätska ansamlas 

i foten som då svullnar, vilket medför att sårläkningen 

försämras 

 

 

 

 

 

Distriktssköterskemottagningen Vårdcentralen X  

Du kan nå oss på telefon 010-105 98 90 

måndag-fredag 8:00 - 17:00  

Alla besök är tidsbokade. 

 

 

 

 
 

 


