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Sammanfattning
Bakgrund: Omkring 10-15 % av befolkningen, oftast i arbetsför ålder, riskerar att någon
gång drabbas av njursten. Nationella riktlinjer för njurstensbehandling saknas, men studier
stödjer behandling inom 48 timmar för snabb symtomlindring och minskade besvär för patienten. Inom studerad verksamhet var tiden från diagnos till behandling lång och återinläggningarna var många, varför ett förbättringsarbete initierades.
Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att halvera tiden från diagnos till behandling för patienter med akut behandlingskrävande uretärsten, samt minska negativa effekter relaterade till
obehandlad uretärsten. Vidare syftade studien av förbättringsarbetet till att beskriva ett tvärprofessionellt teams erfarenheter av aktuellt förbättringsarbete gällande patienter med uretärsten.
Metod: Ett tvärprofessionellt team bedrev förbättringsarbetet med stöd av Nolans modell för
förbättringsarbete, vilket studerades genom en deskriptiv fallstudie med induktiv ansats. Effekterna av förbättringsarbetet utvärderades med Statistical Process Control (SPC). Vidare
studerades teamets erfarenheter genom gruppintervjuer, och skriftliga berättelser vars data
analyserades och sammanställdes genom kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Målet med behandlingstiden uppnåddes inte, men positiva effekter för patienterna
uppmättes. ESWL-behandling inom 48 timmar minskade tiden från diagnos till sista behandling. Planering, samarbete, information var nödvändigt för att lyckas med ett förbättringsarbete, men i kontexten fanns motsättningar, vilket försvårade arbetet, så som hög arbetsbelastning och bristande rutiner. Vidare beskrevs en bristande helhetssyn inom verksamheterna
kring patienter med njursten, vilket ledde till varierande drivkrafter hos medarbetarna.
Slutsatser: ESWL inom 48 timmar förkortade tiden från diagnos till behandling, även hos de
patienter som behövde ombehandlas. Utmaningarna i ett förbättringsarbete finns inom olika
nivåer, inom en komplex organisation. Riktlinjer och en gemensam målsättning är viktigt för
att erbjuda patienterna ändamålsriktig vård i rätt tid. Kommunikation är grundläggande för att
lyckas med ett förbättringsarbete.
Nyckelord: fallstudie, förbättringsarbete, komplexitet, njursten, riktlinjer
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Summary
Background: About 10-15% of the population, mostly at working age, has the risk that at
some point be affected by kidney stones. There is a lack of national guidelines for kidney
stone treatment, but several studies suggest treatment to start within 48 hours for rapid symptom relief and reduced discomfort for the patient. Within the studied context, the time from
diagnosis to final treatment was too long, and the readmission rate was high, why a quality
improvement project was initiated.
Purpose: The aim of the Quality Improvement project was to halve the time from diagnosis
to final treatment for the patients suffering from urethral calculi, and to reduce negative impacts related to an untreated urethral stone. Furthermore the aim of the study was to describe a
multi-professional teams’ experiences of actual Quality improvement project.
Method: Nolans model for Improvement was used by the team. The effects of the quality
improvement were evaluated with Statistical Process Control (SPC). A case study with inductive approach was used. The teams’ experiences was studied through group interviews, and
written stories and the data were conducted through qualitative content analysis
Results: The goal considering time to final treatment was not achieved, but positive effects
for the patients were noted. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) treatment within
48 hours reduced the time from diagnosis to final treatment. Planning, cooperation and communication was the key factors for success for quality improvement. Several barriers was
identified in the context, such as; high work load and indistinct routines, which complicated
their work. Furthermore a lack of holistic view, considering patients with kidney stone was
described, which led to a variation in the driving forces among the employees.
Conclusions: ESWL in 48 hours shortened the time from diagnose to final treatment, even if
a retreatment was necessary. In a complex organization, the challenges conducting a quality
improvement project is on several levels. Well known guidelines and a shared goal for the
entire process are important to be able to offer patients appropriate care at the right time.
Communication is fundamental to achieve success.
Keywords: case study, complexity, guidelines, kidney stone, Quality Improvement
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Inledning
Njursten är den mest smärtsamma och vanligaste förekommande urologiska åkomman (1) och
drabbar oftast människor i arbetsförålder (2). Men det saknas såväl lokala som nationella riktlinjer gällande behandling av njursten, vilket resulterar i variationer gällande behandling mellan sjukhus samt mellan behandlande läkare inom samma verksamhet. Vilket kan leda till en
utdragen vårdprocess. Vidare ska målet för god vård vara kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid, vilket är svårt att uppnå under rådande förutsättningar (3). Dessutom tycks det inte finnas några beskrivna förbättringsarbeten i litteraturen
gällande patientgruppen, varför föreliggande examensarbete har för avsikt att bidra till ny
kunskap för att förbättra vården för patienter som drabbas av njursten.

Bakgrund
Njursten och uretärsten
Njurstenar bildas i njuren på grund av en för hög koncentration av stenbildande salter i urinen.
Om stenen följer med urinen ner mot blåsan och fastnar i uretären, benämns den som uretärsten. Sjukdomen debuterar oftast hastigt med svår smärta, som utstrålar i flanken, men kan,
beroende på stenens lokalisation, också stråla ut i ljumske eller yttre genitala. Dessutom kan
hematuri eller infektion förekomma (1). Diagnos ställs utifrån ovanstående symtom som vid
osäkerhet kan kompletteras med röntgen (4). För att välja rätt behandling krävs en stenklassifikation efter läge, stenbörda och kemisk sammansättning. Stenar består av fyra olika sammansättningar som calciumstenar, infektionsstenar, uratstenar och cysteinstenar men kalciumstenar är vanligast. Kunskap om sammansättning är viktigt inför ställningstagande till profylaktisk medicinsk behandling. Då stenens lokalisation i njure eller uretär påverkar förutsättning för spontan avgång samt val av behandling skiljs proximala, mellan och distala stenar åt i
beskrivningen (5).

Behandling
Av alla uppkomna stenar förväntas mellan 10- 20% kräva någon form av aktiv åtgärd, vilket
innebär att det varje år utförs mellan 4000-5000 njurstensbehandlingar i Sverige (5). Eftersom
ett njurstensanfall är mycket smärtsamt uppsöker de flesta patienter sjukvården där första steget i handläggande är smärtlindring. När patienten är smärtfri, får denne återvända till hemmet
och kallas därefter för kontrollröntgen efter två veckor. Spontan stenavgång inväntas om stenen är mindre än 5mm, men vid större stenar eller om patienten inte blir smärtfri planeras
åtgärd enligt följande metoder (4).
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) innebär att stenen behandlas med hjälp av
ultraljudsvågor. Behandlingen är noninvasiv, det vill säga behandlingen sker utan att något
instrument tränger in i kroppen, och sker polikliniskt utan behov av anestesi. Normalt behövs
mer än en behandling för att stenen ska gå i tillräckligt små delar för att kunna passera ut med
urinen. De vanligaste komplikationerna till behandling av ESWL är bakteriuri, övergående
hematuri, sepsis, njurstensanfall samt stengata, vilket innebär att flera kvarvarande stenfragment stoppats ovanpå varandra i uretären (4). Specifika rekommendationer för när behandlingen bör ske saknas (6) men studier inom området visar att behandling med ESWL inom 48
timmar från symtomdebut ger bättre resultat än vid senare utförda behandlingar. En vinst av
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tidig behandling är att patienter behöver genomgå färre antal behandlingar och den totala tiden till stenfrihet blir kortare (1, 6-10). Vidare innefattar det en tidigare upptäckt av misslyckade åtgärder var på andra åtgärder snabbt kan sättas in (6, 7). Studier visar även på skillnader
när det gäller komplikationer mellan ESWL inom eller efter 48 timmar (1, 9, 10). Patienter
som behandlas senare har i högre utsträckning hydronefros, vilket innebär ett utvidgat njurbäcken, och har mer smärta än patienter som behandlas inom 24 timmar (9). Vidare fann Kumar också en högre andel stengator hos patienter med sen behandling (1).
En annan behandling är uretäroskopi som innebär att patienten genomgår en poliklinisk operation. Stenen plockas ut med hjälp av ett uretäroskop som förs upp via urinröret till urinblåsan
och vidare upp till stenen i uretären. Där krossas stenen med hjälp av laser, till minimala
fragment vilka plockas ut med hjälp av en liten korg. Vanliga komplikationer är feber, urosepsis, perforation av uretär och njurstensanfall (4). Även här saknas specifika rekommendationer för när behandlingen bör ske (11). Vid behandling med akut uretäroskopi inom 48 timmar ses i flera studier samma resultat gällande stenfrihet och komplikationer som för uretäroskopier utförda i ett senare skede och bedöms därför vara en säker och effektiv metod (12-14).
En annan studie visar en större andel stenfrihet hos patienter som genomgår akut uretäroskopi
än de som genomgår planerade ingrepp (15). Vidare framkommer att andelen komplikationer
är lägre vid akut uretäroskopi men samtidigt en högre andel misslyckade ingrepp hos de patienter som opererades tidigt i jämförelse med senare (16). Däremot beskriver studier ökade
vinster för patienten då behandlingsvalets främsta syfte är att ge patienten snabbare stenfrihet
och smärtfrihet (11-13, 14). Vinsterna ses i minskat behov av analgetika och antiinflammatoriska läkemedel, minskad risk för nya smärtattacker, minskat antal besök på akutmottagningar, minskad sjukskrivning och tidigare återgång till ett socialt liv (15, 16). Slutsatsen av en
metanalys om akut uretäroskopi är att i utvalda fall utgör akut uretäroskopi en effektiv behandling (11).
Orsaken till att en uretärsten bör behandlas inom 48 timmar kan förklaras patofysiologiskt.
Redan efter 24 – 48 timmar efter att en sten fastnat i en uretär bildas ett ödem runt stenen,
vilket både försvårar spontan passage och behandling med såväl uretäroskopi som ESWL (9,
15). Ödemet ökar över tid och leder till en inkapsling av stenen (10). Inkapslade stenar beskrivs mer resistenta för ESWL eftersom det inte längre finns någon vätska kring stenen samt att
det inte finns rum för stenen att passera vilket kan leda till behov av upprepad eller kompletterande behandling (1, 7, 9, 10). Vid uretäroskopi försvåras ingreppet eftersom ödemet gör att
stenen blir inkilad och svår att komma åt (17).
Det finns även nackdelen med akut stenbehandling såsom risk för överbehandling (6, 11, 17).
Dessutom finns forskning som menar att det är mer ekonomiskt att avvakta spontan avgång
jämfört med ESWL (8), medan andra studier beskriver ekonomiska vinster med akut behandling. Youn tar upp att akut genomförd uretäroskopi ger lägre kostnader än planerad, baserat på
de kringkostnader som uppstår vid väntetid såsom minskad läkemedelsförbrukning, sjukhusvistelse, sjukskrivning, återkommande besök på akutmottagning och mottagning kan undvikas
(17). I andra studier dras slutsatser att kostnader kan ses som lägre vid akutbehandling baserat
på liknande data (6, 11, 12, 14).
Ovanstående två behandlingsmetoder är första hands val enligt både europeiska och amerikanska riktlinjer (4, 18), vilket också stöds av en cochranestudie (19). Rekommendationerna
baseras på att uretäroskopi ger snabbare stenfrihet, men har högre andel komplikationer.
ESWL som är noninvasiv har mindre antal komplikationer, men kräver oftare återbehandling
(4, 18, 19).
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Patienter med uretärsten som orsakat en obstruerad njure, där akut operation inte är möjlig
kan under väntan avlastas med en pyelostomikateter, p-kateter, en tunn urinkateter som läggs
in i njuren via ryggen och på så sätt dränerar ut urinen. Komplikationer till p-kateter är infektioner och hematuri. Vidare kan den dislokaliseras eller ockluderas, vilket skapar symtom hos
patienten såsom smärta eller infektion (4, 5).
Upp till 98 % av stenar under 5 mm kan passera spontant, medan större stenar ger en ökad
risk för komplikationer (9). En obehandlad sten kan leda till komplikationer som urinvägsinfektioner och hydronefros som kan påverka njurfunktionen. En obehandlad sten kan dessutom
leda till ett högt intag av antiinflammatoriska läkemedel och antibiotika, sjukskrivning, återinläggningar på sjukhus samt behov av upprepade akutbesök (1, 9, 10, 15, 20). Komplicerade
övre urinvägsinfektioner orsakade av uretärsten är vanligt förekommande (21). En obstruerad
och infekterad njure så kallad avstängd pyelit, beskrivs som ett akut urologiskt tillstånd som
kan utvecklas till sepsis och septiskt chock med multipel organsvikt som följd (22, 23). Aktuellt tillstånd behandlas med avlastning som till exempel p-kateter och medicinskbehandling
(23). Fullt utvecklad sepsis har en mortalitet på över 25 % (24), men med akut avlastning och
behandling sjunker mortaliteten till 2 %.– 8 % (22).

Evidensbaserad vård
Evidensbaserad vård (EBM) praktiseras genom att integrera individuell klinisk expertis med
den bästa kliniska evidensen baserat på systematisk forskning. Med individuell klinisk expertis menas professionell och kritisk bedömning som vårdprofessioner får genom klinisk erfarenhet. Forskningsbaserad evidens kan inverka, men aldrig ersätta individuell klinisk expertis,
då det är expertisen som bedömer om evidensen kan användas (25). Därför innefattar EBM
också analys och överföring av forskningsresultat till klinisk verksamhet (26). Kontrollerade
randomiserade studier; RCT är oftast ansedda som golden standard för evidens baserad medicin eftersom de, speciellt om de ingår i en metaanalys eller systematisk review, ger en bred
kunskap med mindre risk för missvisande resultat. Evidensbaserad medicin är dock inte begränsat till att innefatta randomiserade studier och metaanalyser, utan handlar om att finna
bästa evidens som svarar på en aktuell klinisk fråga (25). Jämfört med medicinska specialiteter har EBM erhållit mindre gehör inom kirurgiska specialiteter såsom urologi, även om en
viss ökning har visats på senare år (27). En orsak är att det är svårt att randomisera kirurgiska
metoder och det är vanligt att de RCT som finns har bristande kvalitet. En väl genomförd prospektiv observationsstudie kan tillföra mer kunskap varför observationsstudier används inom
urologin för att presentera effekten av kirurgiska, där 90 % av dessa är retrospektiva (28).
Studier visar att 30-40% av alla patienter inte får vård baserad på vetenskaplig evidens, och
att 20-25% av den vård som ges är onödig eller rent av skadlig (29). För vårdprofessionen kan
det vara svårt att hinna ta till sig aktuell evidens på grund av den stora mängd av vetenskapliga artiklar som produceras (29, 30). Kliniska riktlinjer består av sammanställd tillgänglig
evidens vilket hjälper klinikerna att arbeta utefter ”best practice”, vilket enskilda studier och
metaanalyser oftast saknar (29). När evidens inte finns, ger de istället rekommendationer från
experter (30).

Att leva med njursten
Eftersom njursten orsakar svår smärta med hög grad av återinsjuknande och risk för upprepade sjukvårdsbesök och behandlingar finns anledning att problematisera kring patienters
livskvalitet (31). Resultat visar på att patienter med kronisk njurstenssjukdom har lägre livskvalitet jämfört med friska personer (20, 32, 33). Bakomliggande orsaker har studerats och
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resultaten visar på olika riskfaktorer till exempel oro som grundas i vetskapen om att det finns
stenar som kan orsaka smärta och en emotionell börda (31). Patienter med njursten kan bli
beroende av sjukvård och mediciner samt riskerar att bli sjukskrivna, vilket leder till mindre
sociala aktiviteter (20). Längden på sjukskrivningen kan även påverka patienters livskvalitet
negativt (32). En studie visar ett samband mellan antalet genomgångna behandlingar och nedsatt livskvalitet (31). Dessutom visar annan forskning motsatt effekt, det vill säga högre livskvalitet hos patienter som genomgått kirurgi för njursten än kontrollgruppen av friska invånare. Författarna tolkar resultatet att kirurgi bidrar till snabbt tillfrisknande och återgång till
arbete (34). När patienter får möjlighet att välja typ av behandling önskar 77 % av patienterna
genomgå en aktiv behandling för att bli av med sin sten (35). Dessutom visar studier att kvinnor med njursten upplever sämre livskvalitet än män med samma diagnos (20, 33). Det finns
även ett tydligt samband mellan förekomsten av tecken på depression och ångest i relation till
antal genomgångna stenepisoder. Patientgruppen löper 3,74 gånger högre risk att drabbas
jämfört med friska personer (32).

Komplexitet i sjukvården
En definition på komplext adaptivt system är en samling av personer/verksamheter som har
friheten att handla på sätt som inte alltid är förutsägbara. Personer/verksamheter är förbundna
med andra personer/verksamheter vilka på ett eller annat sätt påverkas av deras handlande.
Bindningarna dem emellan kännetecknas av att de inte är linjära (36). Ett sjukhus beskrivs
som en av de mest komplexa organisationer som finns, vilket gör det svårt att lyckas med till
exempel ett förbättringsarbete. Sjukhuset kan ses uppdelad i fyra olika världar, community,
control, cure och care (se Tabell 1). Varje värld styrs av den egna kulturen och dess värderingar, vilket kan skapa rivalitet och missförstånd dem emellan. Men komplexiteten inom ett
sjukhus innefattar också att de olika verksamheterna kan ses som olika världar. Orsaken är att
det är egna specialiteter med egna mål och där de istället för att samarbeta, ser varandra som
konkurrenter om gemensamma resurser För att lyckas med förändringar måste det ske ett
samarbete mellan dessa världar. (37). För att förstå hur kvalitet skapas i ett komplext system,
krävs det inte bara kunskap om verksamheter på olika nivåer, utan viktigast är att förstå hur
verksamheter interagerar med varandra (38).
Tabell 1. Sjukhusets fyra världar. Fritt från Glouberman och Minzberg (37).
Det allmänna
Styrning, management
Community
Control
Ägare- förvaltning
Chefer
Nämnder, styrelser
Administratörer
Läkekonst
Vård, Omvårdnad
Cure
Care
Läkare
Sjuksköterskor

Kliniska microsystem
Ett kliniskt mikrosystem kan ses som den minsta enheten som sjukvården är uppbyggd av.
Det är här som vården bedrivs för dem vi är tillför. Vården sker i multiprofessionella team
tillsammans med patient och närstående. Arbetet drivs av ett gemensamt mål som skapar
värde för patienten genom att förebygga och förbättra hälsa. Ett microsystem har processer,
vilka inkluderar ett lärande. Ett microsystem kommunicerar och samarbetar med andra micosystem kring patientens hälsa, och utgör tillsammans med andra system en helhet i patientens hälsoresa, ett så kallat mesossytem. Mesosystem är i sin tur en del av ett macrosystem
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exempelvis ett sjukhus (39) Vidare finns det förutsättningar vilka främjar ett väl fungerande
microsystem. Förutsättningarna utgörs av nio identifierade nyckelfaktorer, som tillsammans
främjar framgång. Nyckelfaktorerna utgörs av ledarskap, kultur, stöd från macroorganisationen, patient - och personalfokus, fungerande teamarbete, information och informationsteknologi, förbättringar av processer och fungerande utvärderingar genom utfallsmått (40).

Multiprofessionella team
Det finns olika beskrivningar på team inom litteraturen, och hur de ser ut varierar med dess
syfte. Ett team kan beskrivas som flera personer som ingår i en grupp, på grund av en specifik
kunskap. Gemensamt för alla typer av team är att de har ett gemensamt mål och en ledare.
Olika medlemmar i teamet besitter olika kunskaper, där individerna både har ett ansvar för sin
egna specifika kunskap men även ett gemensamt ansvar för teamets uppgifter. Arbete i team
har visats förbättra kommunikationen och kan hjälpa att tydliggöra roller. Andra vinster är en
förbättrad koordination och en bra användning av resurser (41, 42). Samverkan i team anses
utgöra en nyckelfaktor för att bedriva patientfokuserad och patientsäker vård. Faktorer som
anses påverka ett teamarbete negativt är otydliga mål, brister i kommunikation och konkurrens om ledarskap. För att ett team ska lyckas krävs det externa förutsättningar så som en
övergripande organisation med formulerad målsättning och riktlinjer utifrån vilka teamet sedan ha möjlighet att arbeta ifrån på sitt sätt för patientens bästa (42).

Förbättringskunskap
För att hälso- och sjukvård ska nå sin fulla potential krävs att alla arbetar för att förändra och
förbättra vården varje dag som en integrerad del i det dagliga arbetet. Förbättringskunskap
bygger på fem olika kunskapssystem som hänger samman och tillsammans utgör förutsättningar för förbättringsarbete, vilka illustreras i Figur 1. Genom att ständigt reflektera över
dessa fem olika kunskapselement skapas ett lärande, som är av nytta för hur ett långsiktigt
förbättringsarbete kan verka inom olika verksamheter. De kunskaper som bör beaktas är 1.
Generaliserbar vetenskaplig evidens, vilken innefattar kunskap om det som önskas förbättras.
2. Kunskap om den egna kontexten, som till exempel dess processer och kultur. 3. Mätbara
resultatförbättringar, vilken kräver kunskap i hur effekter av förbättringsarbetet skall mätas. 4.
Sätt att förändra, vilken innefattar kunskap om olika förbättringsmetoder, och nr 5. Genomförande av planerade förändring, vilken innefattar kunskap om vad som slutligen gör att en förbättring går att genomföra. Det kan handla om vilka drivkrafter som styr eller om hur makt
fördelningen ser ut inom en verksamhet (43).
1
Generaliserbar
vetenskaplig evidens

+

2
Specifika kontexten

+

3
Mätbara resultat
Förbättringar

5

4

Figur 1. Formel för hur de olika kunskapssystemen hänger samman för att skapa förbättringar. Fritt
från Batalden (43).

Ett sätt att arbeta med förbättringar är att använda sig av Nolans modell för förbättring (se
Figur 2). Modellen består av tre övergripande frågor; Vad är det som vi försöker uppnå, Hur
vet vi att en förändring är en förbättring och Vilka förändringar kan vi göra som skapar för-
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bättring. Frågorna ska hjälpa till att driva arbetet framåt och skapa struktur. Modellen klargör
målet, hjälper till att finna lämpliga mått, och identifiera förbättringsförslag. De identifierade
förbättringsförslagen, kan därefter testas genom PDSA- cykler (44).

Figur 2. Nolans Modell för förbättring (44).

Implementering
Den del av ett förbättringsarbete, där en uppkommen ide’ eller intervention börjar användas i
praktiken av vårdpersonalen kan beskrivas som en implementeringsfas (45). Det finns en
mängd forskning inom ämnet som huvudsakligen syftar till att finna barriärer som påverkar
införandet av interventioner. Initialt gjordes ett försök att generalisera kunskap genom att
finna en bästa väg att implementera till exempel en förbättring, men forskning visar att olika
faktorer i olika kontext påverkar resultatet. Det är därför i princip omöjligt att finna en generaliserbarhet (46) då befintlig forskning är mer av allmängiltig karaktär och saknar specifik vägledning (47). Däremot är kunskap om aktuell kontext samt hur olika beteende påverkar införandet en förutsättning för att lyckas med en förbättring (29, 46, 47). Hur personer beter sig
vid förändringar kan förklaras utifrån olika kunskapsteorier, vilka alla bör beaktas när identifiering av barriärer och strategier sker. Kognitiva teorier, menar att det är en bristande kunskap innovationen handlar om som gör att den inte följs. När det gäller vuxenlärande teorier,
beskrivs hur motivation till en förändring kommer först om personen i fråga har upplevt problem kopplat till området som ska förändras. Vidare beskriver beteendeteorier att förändringsvilja är beroende av externa stimuli som feedback eller regler. Dessutom menar sociala
teorier att de sociala normer och det ledarskap som finns på enheten påverkar utfallet. Slutligen avser organisationsteorier att det inte är den enskilde individens beteende som är avgörande utan att det är systemet i sig som är tillåtande eller inte (29).
Motverkande eller främjande faktorer kan uppstå inom olika nivåer inom hälso- och sjukvårdsorganisationen och i dess omgivning. De flesta studier om implementering visar på att
en god kännedom om barriärer är viktig kunskap för att kunna utveckla en effektiv innovation
(29). Genom noggrann genomgång av barriärer och därefter skrädda sy interventionen för att
passa aktuell kontext, har en positiv effekt för framgång gällande förändrat arbetssätt (48, 49).
En modell som beskriver sambanden och komplexiteten vid implementering av förbättringsarbeten är ”Quality Improvement Framework” (se Figur 3). Modellen beskriver fyra huvudkategorier, vilka inkluderar ett antal subkategorier, som kan främja eller försvåra en implementeringsprocess. Extern kontext beskriver de förutsättningar som ligger utanför den lokala kon-
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texten men som påverkar genom till exempel ekonomisk styrning eller politiska beslut, vilket
innefattar lagar och politiska beslut. Vidare beskriver intern kontext förutsättningarna inom
den lokala kontexten så som arbetsbelastning, resurser och kultur. Dessutom anger organisatoriska processer de aktiviteter som stödjer ett givet mål eller resultat, som till exempel ledarskap och kommunikation. Slutligen beskrivs förbättringens egenskaper som de delar av en
intervention som organisationens medlemmar använder sig av för att bedöma lämpligheten
och användbarheten (46).

Figur 3. Quality Improvement Implementation Framework. Fritt från Alexander (46).

Det lokala problemet
Varje dag söker en till två patienter akutmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
på grund av njur- eller uretärsten. De flesta behandlas med smärtlindring och kan gå hem
igen, men 25 % av patienterna behöver sjukhusvård. Journalgranskning visar att vården för
njurstenspatienter inom verksamhet Urologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte uppfyller krav på god och ändamålsenlig vård (3). Patienterna har för lång väntetid för behandling
och drabbas av komplikationer. Vidare kräver 65 % av behandlade stenpatienter ombehandling och återinläggningsfrekvensen ligger på över 20 %. Vidare är besvär orsakade av njursten
den vanligaste orsaken till akutinläggning på vårdavdelningen. Utöver slutenvårdstillfällena
behöver många av patienterna uppsöka akutvårdsmottagningen på grund av smärta eller besvär från p-kateter, vilken de erhållit i väntan på behandling. Patienter med njursten är den
största gruppen av akutpatienter inom verksamheten utan definierad process av vårdförloppet,
vilket kan orsaka långdragen behandling med lidande som följd. Verksamhet Urologi saknar
såväl lokala som nationella riktlinjer för behandling av njursten, där ESWL är första behandlingsmetod som ges.
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Förväntad nytta.
Genom att patienterna omhändertas och behandlas i ett tidigare skede förväntas det skapa positiva effekter för såväl patienter som verksamheten. Resultatet förväntas leda till:
 Minskat antal återinläggningar
 Minskat antal komplikationer
 Färre vårdtillfällen/ vårddagar
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Syfte
Syftet med förbättringsarbetet var att halvera tiden från diagnos till behandling för patienter
med uretärsten, samt minska negativa effekter relaterade till obehandlad uretärsten.
Vidare syftade studien av förbättringsarbetet till att beskriva ett tvärprofessionellt teams erfarenheter av aktuellt förbättringsarbete gällande patienter med uretärsten.
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Material och metod
Verksamhetsbeskrivning
Beskrivningen av verksamheten är baserad på författarens personliga kännedom om arbetsplatsen, som anställd sedan 15 år, samt lokala verksamhetsdata. Platsen för förbättringsarbetet
var Verksamhet Urologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som ansvarar för den offentliga urologiska sjukvården i Göteborg, men fungerar även som länssjukvård för specifika patientgrupper. Verksamhet Urologi är en av 52 stycken verksamheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (se Bilaga 1). Verksamheten består av en vårdavdelning, en öppenvårdsmottagning och en administrativ enhet vilken ansvarar för diktering, arkivering, It, kassa bemanning
och andra administrativa sysslor Figur 4. Verksamheten omhändertar patienter med sjukdomar i urinvägarna och de manliga könsorganen. De vanligaste diagnoserna är prostatacancer,
blåscancer, njurcancer och njurstenar. Totalt blev 194 patienteter med besvär från njur- eller
uretärsten akutinlagda på vårdavdelningen under år 2012. Tillsammans hade patienterna 1038
vårdagar uppdelat på 268 vårdtillfällen. De vanligaste orsakerna till akutinläggning var analgetikaresistent smärta, avstängd pyelit samt hydronefros. Återinläggningsfrekvensen var över
20 % och vanligaste orsak var smärta, infektion inklusive urosepsis och komplikationer orsakade av pyelostomikateter. Medelvårdtiden var 3,5 dygn och mediantiden från akutröntgen till
att patienten var stenfri på 47 dagar, med en variation på mellan 1- 330 dagar. Av samtliga
patienter behövde 65 % genomgå minst en behandling. Utöver aktuella vårdtillfällen uppsökte
33 av patienterna akutmottagningen totalt 56 gånger. Närmare hälften av dessa besök föranleddes av komplikationer relaterat till pyelostomikateter. Av ovanstående patienter var 39 %
kvinnor och 61 % män, 76 % av dessa var 65 år eller yngre. Verksamheten har 130 anställda
varav 28 läkare, 60 sjuksköterskor, 16 undersköterskor 20 vårdadministratörer och 2 ekonomibiträden. Ledningen består av en verksamhetschef, vårdenhetschefer för respektive vårdenhet samt en enhetschef för administrativa enheten (se Figur 4). Vidare ingår också två vårdenhetsöverläkare, med medicinskt ledningsansvar för vårdavdelning och mottagning. Resultat av
genomförd medarbetarenkät visar på hög trivsel, uppskattat ledarskap, och god arbetsmiljö.
Patientsäkerhetskulturmätningen år 2013, visar på positivt resultat, utom när det gäller arbetsbelastning som var hög (50).

Verksamhetschef

Vårdehetschef
Slutenvård

Vårdenhetschef
Öppenvård

Enhetschef
Administrativ
enhet

Figur 4. Organisationsschema verksamhet Urologi.

Vårdavdelningen
Verksamhetens vårdavdelning erbjuder dygnetruntverksamhet och har 36 vårdplatser under
vardagar och 28 platser under helger. Varje år har avdelningen omkring 2000 vårdtillfällen av
vilka 60 % är akuta, där patienterna läggs in oplanerat via akut- eller urologmottagningen. De
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planerade vårdtillfällena föranleds av kirurgiska åtgärder. Patienter med njurstensdiagnos står
för omkring 25 % av samtliga vårdtillfällen. Avdelningens huvudprocesser utgörs av pre- och
postoperativ vård, akutsjukvård och palliativvård.

Mottagningen
Enheten har öppet helgfria vardagar kl. 07.30–16.00 och tar emot cirka 20 000 patienter årligen. Nya patienter cirka 8000 årligen, kommer vanligen via remisser men en stor del av besöken utgörs av återbesök. Mottagningen är organiserad i mindre enheter som; inskrivningsmottagning, cystoskopimottagning, blåscancerdispensär, njurcancerdispensär, prostatacancerdispensär, urodynamik, ESWL-enhet och stomimottagning. Det finns även en uppvakningsavdelning där patienterna kan vila efter dagkirurgiska ingrepp utförda på mottagningen eller på
någon av sjukhusets operationsavdelningar. På mottagningen utförs mindre operationer i lokalbedövning, cystoskopiundersökningar, prostatabehandlingar, urodynamik och ultraljudsundersökningar. ESWL-enheten är en del av mottagningen, som är bemannad med tre sjuksköterskor och två sekreterare. Varje år registreras där omkring 3500 besök av vilka 2400 är
brev eller telefonkontakter. Sjuksköterskorna på ESWL-enheten behandlar varje vecka cirka
25-30 patienter.

Förbättringsarbetet
Tanken på ett förbättringsarbete uppkom under våren 2013 och presenterades för verksamhetens ledningsgrupp, vilken bekräftade behovet och godkände att projektet påbörjades. Därefter
presenterades övergripande syfte och plan med förbättringsarbetet för medarbetarna på vårdenheternas arbetsplatsträffar. Ett tvärprofessionellt team tillsattes i maj 2013 då medlemmarna
valdes ut i samråd med enhetschef, vårdenhetschefer och verksamhetschef, baserat på medlemmarnas specifika kompetens och uttryckt önskan att delta i förbättringsarbeten. Det var
betydelsefullt att täcka in representanter med olika professioner från samtliga delar av verksamheten. Dessutom efterfrågades en representant från Verksamhet AnOpIVA, eftersom arbetet troligtvis skulle involvera operationsenheten. I det tvärprofessionella teamet var det totalt 6
personer. Professionerna i teamet var fördelade enligt följande; överläkare, sjuksköterska och
undersköterska från vårdavdelning, sjuksköterska och vårdadministratör från ESWL- enheten
samt operationssjuksköterska, med urologiansvar från verksamhetsområde AnOpIVA. Teamet
ansvarade för aktuellt förbättringsarbete med stöd av en facilitator. Rollen som facilitator utgjordes av författaren till studien och innebar att stödja teamets arbete genom att bidra med
kunskaper i förbättringsmetodik och för reflektion och lärande. Facilitatorn ansvarade även
för all dokumentation så som minnesanteckningar, boka lokaler och drev teamets arbete
framåt (51). Ett första introduktionsmöte hölls i juni 2013, där syfte och mål med projektet
diskuterades och teori kring förbättringskunskap och Nolans modell för kvalitetsförbättring
presenterades. Teamet träffades därefter varannan vecka med start den 30 augusti 2013, vilket
på grund av ett antal strukna möten, totalt innebar 12 antal möten fram till och med februari
2014. Varje möte varade en timma och fungerade som avrapporterings forum för aktuellt förbättringsarbete, utifrån utförda arbetsuppgifter bland teammedlemmarna.
Nolans modell för kvalitetsförbättring användes för att genomföra interventionen. Genom att
ställa sig och söka svar på frågorna, Vad är det vi vill uppnå, Hur kommer vi att veta om en
förändring är en förbättring och Vilka förändringar kan vi göra vilka kan resultera i en förbättring? arbetade sig teamet fram emot uppsatt mål (44). En rad förbättringsförslag identifierades. Arbetet drevs framåt genom PDSA cykler, där tänkta förändringar planerades, testades
och utvärderades först i mindre skala för att sedan utökas, vilket skapade ett kontinuerligt lä16

rande (se Figur 5). För att ta reda på om förändringar bidrog till förbättringar, togs en uppsättning mått fram av teamet, vilka följdes över tid (se Tabell 2) (44).

Figur 5. Beskrivning av förbättringsarbetets framskridande.

Samling av bakgrundsdata
Eftersom initiativet till projektet delvis grundades på upplevelser och erfarenheter eftersöktes
faktiska patientdata. För att få en konkret bild av patientgruppen såg ut, gjordes en utsökning i
Cognos verksamhetsdatabas, där samtliga akuta vårdtillfällen under 2012 för patienter med
njur- och uretärsten plockades fram. Journalerna granskades av författaren till studien och
parametrar som diagnos, vårdtid, återinläggning, antal akutbesök samt tid från inläggning till
färdigbehandlad sammanställdes. Statistiken fanns tillgänglig och presenterades samt diskuterades vid teamets första arbetsmöte i augusti 2013.

Processkartläggning och ledtidsanalys
Arbetet inleddes med en processkartläggning, vilken innefattade tiden från besöket på akutvårdsmottagningen till dess att patienten var stenfri. För att få en uppfattning av vilka delar av
processen som genererade mest väntan och vad som orsakade fördröjning gjordes även en
ledtidsanalys. Urvalet av patienter utgjordes av första och sista patienten som behandlades på
ESWL- enheten varje dag under två och en halv vecka i oktober månad 2013, vilket resulterade i 25 patienter. Patienternas journaler granskades och de olika ledtiderna från bekräftad
sten, till stenfrihet beräknades.
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Drömprocess
För att visualisera en målbild skapade arbetsgruppen en drömprocess, för att visualisera hur
flödet för patienten skulle se ut om det fungerade optimalt. Drömprocessen blev sedan ramen
för vilka interventioner som skulle planeras och testas (se Bilaga 2).

Patient upplevelse
Kunskap om hur patienterna upplevde behandling och väntetider saknades och eftersöktes. Ett
frågeformulär med syfte att undersöka patienters erfarenheter av given behandling och väntan
konstruerades. En första version testades av tio patienter, justerades och började därefter
skickas ut till färdigbehandlade patienter med start i november (se Bilaga 3, 4). Frågeformuläret bifogades det informationsbrev som patienter får när deras behandling bedömts som avslutad. Efter 20 utskickade formulär gjordes ytterligare en utvärdering angående svarsfrekvens
och följsamhet till angivna svarsalternativ. Under perioden november 2013-april 2014, skickades totalt 89 brev ut, med följande påminnelsebrev efter en månad. Totalt besvarades 60
frågeformulär, vilket gav en svarsfrekvensen på 67 %. Totalt 29 frågeformulär returnerades
aldrig, vilket gav ett bortfall på 33 %.

ESWL inom 48 timmar
Baserat på vad studier visat gällande ESWL inom 48 timmar, planerades ett test att remittera
patienter direkt efter en diagnostiserad sten. Inkluderade patienter var patienter som på akuten
genomgått akutröntgen, och diagnostiserats med en sten på > 5mm. Personalen på akutvårdsmottagningen informerades genom ett besök av urolog och sjuksköterska från ESWLenheten. Innan patienten skickades hem, fick denne information om att behandling inom 48
timmar skulle ske. Under test perioden ringde urologen varje dag till akuten för att påminna
jouren om handläggningen. Efter 13 patienter gjordes en utvärdering gällande tid tillstenfrihet,
antal behandlingar samt arbetsbelastning på ESWL- enheten.

Tidigare operationsstart
Vid planering för akutanmälning av operation framkom att operationsprogrammet var hårt
tidspressat. En orsak var att patienterna som kommer från urologmottagningen kommer ner
allt för sent på morgonen, vilket försenar operationsstart. Ett test planerades vilket innebar att
operationspersonalen ringde mottagningen kvällen innan operation för att meddela tid som
första patient ska komma. Mottagningspersonalen kunde då förbereda transport av patienten i
tid. Vidare innebar testet att sidomärkning av patienten skulle ske på operationsavdelningen
istället.

Akut operation
För att bespara patienten lidande var det önskvärt att patienten blev opererad när det låg inne
vid första akuta vårdtillfället. Initialt planerades att alla patienter med mellan- och distala stenar samt stora proximala stenar skulle akut anmälas för åtgärd inom24 timmar.

Kvantitativ datainsamling och urval
Sjukvården är ett komplext system där enstaka mått inte är tillräckligt för att avgöra framgång
av ett förbättringsarbete. För utvärdering av ett förbättringsarbete krävs därför att tre typer av
mått inkluderas; utfallsmått, processmått och balanserade mått. Vidare bedöms en uppsättning
av tre till åtta mått, nödvändig, för att kunna utvärdera om en förändring inneburit en förbätt18

ring eller ej (43, 44, 52). Teamet enades om att följande mått var lämpliga för utvärdering av
interventionen (se Tabell 2). Under förbättringsarbetet samlades systematiskt kvantitativa data
in över tid, från september 2013 till mars 2014 av författaren, både för ett kontinuerligt lärande och som utvärdering av aktuellt förbättringsarbete. Vidare inhämtades historiska data
ytterligare 11 månader bakåt, vilka användes för att beräkna en baslinje.
Tabell 2. Sammanställning valda mått samt metod för data insamling.
Effekter
Namn
Beskrivning av mått
Insamlingsfrekvens
Behandlingstid Andel patienter
Tid från akutröntgen till Månadsvis
sista behandling, hos
med önskad
patienter som vårdats
behandlingstid,
inom slutenvården
slutenvården
Infektion samt
p-kateter användande

Andel patienter
med p-kateter

Behov av slutenvård

Antal vårdtillfällen

Behov av återinläggning

Antal återinläggningar

Ekonomi

Antal vårddygn

Patienters erfarenheter av
vård

Patientens upplevelser av genomgången behandling

Datakälla
Cognos
verksamhetsdatabas

Andel av de akuta patienterna inom slutenvården som avlastades med
p-kateter.
Antal akuta samt elektiva vårdtillfällen

Månadsvis

Cognos
verksamhetsdatabas

Månadsvis

Antal patienter som
oplanerat återinläggs
inom 30 dagar
Antal vårddygn per
månades, vilka multiplicerades med kostnaden per dygn
Patienters erfarenheter
av de olika behandlings
alternativen, samt väntetiden

Månadsvis

Cognos
verksamhetsdatabas
Cognos
verksamhetsdatabas
Cognos
verksamhetsdatabas

Månadsvis

Före och efter
mätning

Patientfrågeformulär

Analys av kvantitativa data
För analys av kvantitativa data användes Statistical Process Control (SPC), vilken är en lämplig metod när en process studeras. Syftet med valet av metoden var att identifiera variationer i
processen, samt att utvärdera om förändringar lett till förbättring. Beroende på vilken typ av
data som observeras finns olika typer av styrdiagram. Principen för de olika diagrammen är
den samma. De används för att föra in data kontinuerlig över tid och för att avgöra om det rör
sig om en normalvariation beräknas övre kontrollinje (UCL) och nedre kontrollinje (LCL) ut.
Kontrollinjerna markerar ramen inom vilken en normalvariation föreligger. Värden som hamnar utan för ramen benämns specialvariation. Vidare räknas också medelvärdet ut (52). För
analys av andelen p-katetrar och andel patienter med önskad behandlingstid användes p-chart,
vilket är lämpligt när andelar mäts och nämnaren inte är konstant. För analys av återinläggningar användes X-mr, vilken används när det är individuellt mått som skall analyseras. För
att utläsa processen togs följande hänsyn. Sex efter varandra stigande alternativt sjunkande
värden, bedömdes som trend. Vidare innebar åtta efter varandra följande värden på en sida av
medellinjen, att en signifikant förändring skett. Värden utanför någon av de yttre kontrollgränserna bedömdes som specialfall (52). Vårdtider och vårddygn beräknades i Excel och
visualiserades genom stapeldiagram, eftersom teamet ansåg att det var ett enkelt och överskådligt sätt att förstå data.
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Studien av förbättringsarbetet
Studien av förbättringsarbetet utgjordes av en deskriptiv fallstudie vilket kan ses som lämplig
design när djupare kunskap inom ett avgränsat och komplext ämne är önskvärt (53, 54). Ansatsen var induktiv, vilket innebar att analysen skedde förutsättnings löst, vilket lämpar sig när
insamlat data innehåller till exempel upplevelser (54). Syftet var att beskriva variationer genom att beskriva skillnader och likheter, vilket fångades genom att data analyserades genom
kvalitativ innehålls analys (55, 56). Fallstudier lämpar sig särskilt bra att använda när ett förbättringsarbete ska studeras och kan bidra till kunskap om vilka faktorer som påverkar implementering och förbättring (57). För skapa en djup förståelse och en holistisk bild användes
både kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamlingen (53, 54, 57). Avgränsningen av
det specifika fallet utgjordes av förbättringsarbetet som genomfördes inom Verksamhet Urologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset under augusti 2013 till mars 2014. Det tvärprofessionella team som tillsammans drev förbättringsarbetet studerades för att ge en ökad förståelse för
kontextens betydelse för förbättringsarbetets genomförande. Eftersom författaren hade en
facilitatorroll i teamet användes en interaktiv ansats. Det innebar en dynamik i arbetet och att
kunskap skapades under vägen där styrning och förändringar kunde ske under projektets gång.
Interaktiv forskning bidrog till att gruppens kompetens och erfarenheter tillsammans med faciliatorns perspektiv skapade möjlighet till reflektion och utveckling (58).

Urval
Deltagarna i det tvärprofessionella teamet utgjordes av sex medarbetare illustreras i Tabell 3.
Samtliga hade en lång erfarenhet (10-35 år) av att arbeta inom sina respektive professioner
och med njurstenspatienter. Åldersspridningen på informanterna låg mellan 35- 58 år och bestod av både män (2) och kvinnor (4).
Tabell 3. Informanternas professioner och arbetsplats.
Profession
Arbetsplats
Undersköterska
Slutenvården
Sjuksköterska
Slutenvården
Överläkare
Verksamhet Urologi
Sjuksköterska
ESWL-enheten
Vårdadministratör
ESWL-enheten
Operationssjuksköterska
Verksamhet AnOpIVA

Kvalitativ datainsamling
Kvalitativa data i form av erfarenheterna från det tvärprofessionella teamet samlades in systematiskt under oktober 2013 till februari 2014 genom att teamets arbetsmöten spelades in
genom ljudupptagning. Totalt spelades åtta arbetsmöten in, vilka därefter transkriberades och
avidentifierades av författaren. När erfarenheter vill fångas, och forskaren är närvarande kan
ovanstående metod generera mycket data (54). Vidare beskriver Silverman (59) att mycket
data fångas i de naturligt förekommande samtalen eftersom de genererar data som finns oavsett forskarens intention. Diskussioner kring motgångar och framgångar gällande förbättringsarbetets progress var naturliga inslag i mötena, vilket bidrog till en välfungerande datainsamlingsmetod. Den senare transkriberade texten var således hämtad direkt ur verklig miljö,
vilket enligt litteraturen skapar en kontextuell rikedom och empirisk grund (54). I samband
med varje möte skrev även teammedlemmarna ned förväntningar och reflektioner kring arbetet och respektive möte, vilket samlades in vid efter varje mötes slut. Totalt samlades 48
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skriftliga reflektioner in. Dokument som samlats in kan med fördel användas i fallstudier som
ett komplement till intervjuer och observationer (53, 54).

Analys kvalitativa data
För analys av den transkriberade texten användes kvalitativ innehålls analys, vilken är en
lämplig metod för att tolkning och av granskning av texter såsom grupp intervjuer och skriftliga berättelser (55). Texten från varje möte behandlades som analysenheter och analyserades
till en början var och en för sig för sig vilka senare fördes samman i analysarbetet. Den transkriberade texten från varje enskilt möte genomlästes upprepade gånger för att skapa en helhetsbild. Meningar och stycken som rörde frågeställningen plockades därefter ut och bildade
meningsenheter, vilka förkortades, utan att tappa dess innehåll, för att sedan tilldelas en kod
som beskrev dess innehåll. Materialet resulterade initialt i 257 koder men eftersom många
koder var samma kunde de sammanföras vilket slutligen resulterade i 169 koder. Koder med
liknande innehåll parades därefter samman och skapade initialt15 kategorier. Innehållet i
dessa kategorier var sammanflätat med varandra, med svårighet att urskilja dem. Eftersom
inga data skall kunna passa in i två eller flera kategorier (55), resulterade analysen slutligen i
två kategorier. De insamlade reflektionerna fördes in i ett text dokument, analyserades enligt
ovanstående metod, med undantag av att de meningsbärande enheterna inte behövde kondenseras, eftersom materialet var fåordigt. Analysen resulterade i sex koder, vilka genom deras
karaktär kunde placeras de in befintliga kategorierna från intervjumaterialet. Under analysarbetets gång identifierades ett genomgående tema, vilket sammanband kategorierna och skapade en röd tråd (55, 56). Exempel på de olika stegen i processen illustreras i Tabell 4.
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Tabell 4. Beskrivning av analysprocessen.

Meningsbärande Kondenserad Kod
enhet
Meningsenhet
Augusti 50 % Nödlösning
”
I1: I augusti är det
jävligt mycket det
är ju 50 % I2: Ja
jag förstår det samtidigt är det så att
det är ju inte lika
många i tjänst och
då löser man ju det
genom att genom
att sätta en pyelostomi

med p-kateter.
Inte många i
tjänst. Löser det
med p-kateter

Kruxet är då att det
är ju bara 8 timmar
av dygnets 24 då
va, och du kan inte
ha ett system där
de så att säga, där
man på något sätt
ska anpassa sig till
att ringa kontorstid,
eftersom det funkar
inte va, och du kan
inte ha två olika
regimer det vill
säga att dagtid
mellan 7 och 8:15
så ringer man, det
funkar ju inte utan
det ska vara samma

Kruxet är bara 8 Anpassning
av 24h. Kan
inte ha ett system med anpassning
till
kontorstid.
Funkar
inte.
Kan inte ha
olika regimer,
ska vara samma

Kategori

Tema

Sårbarhet - kontextens betydelse

Komplexitet i ett
förbättringsarbete

Bristande helhetssyn

Etiska överväganden
Etiska ställningstaganden till studiens utformning grundades på kraven för god forskningsed,
vilket innebär att forskaren har ett ansvar att studien håller god kvalitet. Vidare ska god forskning bygga på frivillighet och informanter ska fritt få välja om de vill vara med eller inte,
samt ha rätt att närsomhelst avbryta sitt deltagande. Inför ett medverkande i en studie skall ett
skriftligt samtycke inhämtas efter att informanten fått skriftlig information angående plan med
studien, dess syfte samt vilka metoder som kommer att användas. God forskning innebär desssutom att inte utsätta deltagarna inför fysisk skada, eller integritetsintrång. Vidare ska den
följa befintliga regler för dokumentation och arkivering (60).
Det tvärprofessionella teamet studerades under sitt arbete och ingen risk för fysisk eller psykisk skada förelåg. Muntligt godkännande för genomförande av studien erhölls från verksamhetschefen, efter skriftlig tillfrågan (se Bilaga 5). Information och syftet med studien och fri-
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villighet gavs såväl muntligt som skriftligt och samtycke insamlades från medlemmarna i
teamet (se Bilaga 6, 7). De informerades om att de när som helst kunde välja att avsluta sitt
deltagande i studien och förnyat samtycke efterfrågades inför varje mötestillfälle. Materialet
från mötestillfällena transkriberades av författaren själv, och materialet avidentifierades för att
minska risken för igenkänning och inte peka ut någon av deltagarna. Resultatet visades för
informanterna, för att försäkra att de tyckte att materialet var korrekt uppfattat med möjligheten att ta bort material, om de ansåg att missuppfattningar förelåg. Transkriberat material, har
sparats på personlig, lösenordskyddad hårddisk. Ingen hantering av känsliga uppgifter har
skett i studien av förbättringsarbetet. Inför resultatpresentation avidentifierades materialet som
därefter kommer att förvaras i 10 år enligt föreskrifter (61).
Förbättringsarbetet har skett med stöd av Hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen, vilka beskriver att vårdgivaren har en skyldighet och ett ansvar att se till att patienterna
erhåller god vård, Det är snarare oetiskt att inte förändra vården om det finns evidens som kan
förbättra vården för patienterna (62,63) Ingen risk för patientskada förväntades då förbättringsarbetet syftade till att minimera antal komplikationer för patientgruppen. Det besvarade
patientfrågeformuläret, räknades som samtycke. För registrering av svar skapades ett register,
vilket anmäldes på sjukhusets säkerhetsavdelning. Personuppgifter från frågeformuläret användes av det tvärprofessionella teamet för att komplettera bakgrundsfaktorer av relevans
såsom stenstorlek, från journaldata, men registrerades inte. All journalgranskning har skett av
författaren, med stöd enligt ovan, och resultatet har sammanställts helt avidentifierat.
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Resultat
Resultatet presenteras i två avsnitt, där Del 1 beskriver effekterna av genomfört förbättringsarbete och Del 2 beskriver resultatet från studien av förbättringsarbetet. En översikt över rubriker och underrubriker återfinns i Tabell 5 samt Figur 12.

Del 1. Effekter av ändrad behandlingsstrategi beträffande patienter med njursten.
Tabell 5. Översikt av effekter av genomfört förbättringsarbete.

Effekter på behandlingstider
Direkta effekter för patienterna

Andel patienter med önskad behandlingstid, inom
slutenvården
Patienter som erhållit ESWL inom 48 timmar
Andel patienter som behandlats med p-kateter
Antal återinläggningar
Antal vårdtillfällen samt vårddygn

Effekter på behandlingstider
För att utvärdera om förbättringsarbetet haft effekter gällande behandlingstider för patienter
som genomgått akutröntgen, presenteras två mätningar. Den första mätningen visar resultatet
för de patienter som blivit inlagda inom slutenvården direkt efter akutröntgen (se Figur 6).
Den andra mätningen fokuserar på utvärdering av patienter som fått ESWL inom 48 timmar
(se Figur 7).

Andel patienter med önskad behandlingstid inom slutenvården
Utvärdering gällande den tid de patienter, som blivit akut inlagda inom slutenvården fick
vänta från akutröntgen till sista behandling illustreras i Figur 6. Mätningen avser hur stor andel av patienter som blev färdigbehandlade inom målvärdet för förbättringsarbetet, det vill
säga 23 dagar. Resultatet visar att målet inte är uppfyllt under mätperioden. Från januari 2014
ses en ökande andel patienter som får behandling inom 23 dagar, en ökning från 52-75%.
Samtliga mätvärden därefter ligger över medelvärdet, men data saknas ännu för att avgöra om
det rör sig om en förbättring. Resultatet visar vidare ett sämre resultat under sommarmånaderna, då kapaciteterna inom verksamheten är lägre. Medelvärdet 50 %, är beräknat på oktober
månad 2012 till december 2013 och fungerar som baslinjevärde för förbättringsarbetet.
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Figur 6. Andel patienter per månad som blivit färdigbehandlade inom 23 dagar.

Patienter som erhållit ESWL inom 48 timmar
Under perioden januari till början av mars 2014 fick totalt 13 patienter ESWL inom 48 timmar från att de erhållit akutröntgen. Av aktuella patienter kom 12 från den egna verksamheten, och en patient kom från en annan enhet inom Västra Götalandsregionen. Antalet behandlingar per patient varierade från en till tre, samt fyra patienter fick kompletterade behandling i
form av uretäroskopi. Ingen patient blev återinlagd eller fick komplikationer till följd av
ESWL-behandlingen (se Figur 7). Behandlingstiden varierade från 1 till 52 dagar med en genomsnittlig behandlingstid på 15 dagar. Behandlingstiden för jämförelsegruppen av patienter
låg i genomsnitt på 92 dagar, vilket utgör medellinjen i diagrammet. Resultatet visar att samtliga patienter som behandlats inom 48 timmar ligger under medellinjen, vilket tyder på en
signifikant förbättring. Resultatet visar på god behandlingseffekt av ESWL inom 48 timmar
även i de fall där patienterna behövde genomgå ombehandling eller kompletterande behandling som operation.
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Figur 7. Antal dagar fån akutröntgen till sista behandling vid ESWL behandling.

Direkta effekter för patienterna
Utvärdering gällande effekter av förbättringsarbetet, avseende komplikationer, presenteras
genom att ange andel patienter som avlastats med p-kateter samt antalet oplanerade återinläggningar inom 30 dagar. Vidare utvärderades även antalet vårdtillfällen och vårddygn, både
som en visualisering av kostnader, men också som ett kvitto på om snabbare behandling, leder
till färre slutenvårdstillfällen

Andel patienter som behandlats med p-kateter
Resultatet visar variation över tid av hur många patienter som fått p-kateter. En successiv ökning skedde under första halvåret 2013, med en topp under augusti månad (se Figur 8). Sommarens höga andel kan eventuellt förklaras av begränsad tillgång till ESWL-behandling jämfört med resterande del av året. Från oktober 2013 ses en kontinuerlig minskning av andelen
p-kateter, men tillräckligt med data saknas fortfarande för att avgöra om resultatet visar på en
signifikant förändring, eller om det rör sig om normalvariation. Journalgranskning visar att
orsaken till användning av p-kateter har ändrats i förhållande till sammanställd data från 2012.
Det är sällsynt att pyelostomikateter används för annan orsak än avstängd pyelit, vilket är ett
korrekt användande. Diagrammet illustrerar andelen patienter per månad som under det akuta
vårdtillfället avlastats med en p-kateter. P-bar illustrerar medelvärdet på 33 %, vilket beräknats på de 15 första registrerade månaderna, och utgör baslinjevärdet.
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Figur 8. Andel akuta patienter vilka avlastats med p-kateter per månad.

Antalet återinläggningar
Antalet oplanerade återinläggningar per månad har följts genom hela förbättringsarbetet, och
historiska data från oktober 2012 till september 2013 har inhämtats för att utgöra en baslinje
till insamlat material (se Figur 9). Data visar på en variation mellan 0 till 5 oplanerade återinläggningar per månad, med ett genomsnitt på 2,7 återinläggningar per månad oavsett antal
inneliggande patienter. Resultatet för de första tre månaderna år 2014 ligger samtliga mätpunkter under medelvärdet, vilket beräknats på baslinjedata. Inga slutsatser gällande förbättring kan dras, eftersom tillräckligt med datapunkter fortfarande saknas.
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Figur 9. Antal oplanerade återinläggningar inom 30 dagar per månad.

Antal vårdtillfällen samt vårddygn
Resultatet beskriver antalet vårdtillfällen och vårddygn från juni 2013–mars 2014 där en uppdelning mellan akuta och elektiva data gjorts i sammanställningen. Resultatet gällande antal
vårdtillfällen (se Figur 10) visar en på en minskning av de akuta vårdtillfällena under februari
och mars 2014, från 28 vårdtillfällen i januari till 17 vårdtillfällen i mars. Medan de elektiva
vårdtillfällena fortfarande ligger på samma nivå, respektive månad
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Figur 10. Antal vårdtillfällen per månad, slutenvården.
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Resultatet visar även att antalet vårddygn har minskat under februari till mars 2014 och är de
lägsta uppmätta värdena hittills (se Figur 11). Februari och mars ligger även under nivån för
sommarmånaderna, då endast halva verksamheten är öppen. Liksom resultatet visar gällande
vårdtillfällena är det främst de akuta vårddygnen som minskat.
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Figur 11. Antal vårddygn per månad, slutenvården.
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Del 2. Bristande helhetssyn gällande patienter med
njursten
Studien av det tvärprofessionella teamets erfarenheter gällande genomfört förbättringsarbete
presenteras utifrån temat bristande helhetssyn, samt kategorierna sårbarhet- kontextens betydelse, samt komplexitet i ett förbättringsarbete (se Figur 12).

Komplexitet i ett
förbättringsarbete

Sårbarhetkontextens
betydelse

Bristande
helhetssyn

Figur12. Presentation av temat bristande helhetssyn och kategorierna komplexitet i ett förbättringsarbete och sårbarhet - kontextens betydelse.

Bristande helhetssyn
Som en grundläggande orsak till sårbarheten i kontexten och de utmaningar som projektteamet erfor, sågs en bristande helhetssyn gällande patienter med njursten. En bristande helhetssyn var genomgående över alla involverade verksamheter, inom olika delar av njurstensprocessen.
Informanterna beskrev utmaningar i planeringen, genom att varje verksamhet arbetade efter
egna mål och rutiner utan större insyn eller samarbete. Bristen på helhetssyn ledde vidare till
splittrade handlingsmönster, arbetsuppgifter och engagemang. Samarbetet mellan olika verksamheter kring njurstenspatienterna saknades delvis då gemensamma kommunikationsforum
och utvecklat samarbete kring processen saknades. Det saknades även en gemensam målsättning för patientgruppen som helhet. Avsaknaden av gemensam målsättning ledde till att be-
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rörda verksamheter utanför urologin, inte styrde sitt handlande efter njurstensprocessen eller
patientnyttan. Informanterna beskrev hur det organisatoriskt innebar att verksamheter istället
styrde handlingar utifrån individuella uppsatta mål och behov, som tillexempel hinna färdigt
med operationer i tid för att stänga en viss tid.
Helhetssynen beskrevs även som bristande tidsperspektiv men också i ett sammanhangsperspektiv. Ett exempel som beskrevs var användning av kortsiktiga lösningar här och nu, utan
hänsyn till de konsekvenser som senare uppstod i vårdkedjan. Vidare beskrev informanterna
att genom bristen på helhetssyn saknades förmåga att se effekter av det egna handlandet i en
annan del av kedjan. Som exempel kunde det inte ses att om fler patienter opererades akut,
skulle ge effekter senare i kedjan, i form av färre elektiva ingrepp. Istället tolkades förslaget
som en ökad arbetsbelastning.
En bristande helhetssyn orsakade en sårbarhet inom verksamheten, vilket yttrade sig genom
oklar arbetsfördelning och bristande rutiner, vilka identifierades inom flera delar av njurstensprocessen. En oklar vårdprocess bidrog till oklarheter kring vem som skulle göra vad hos
medarbetarna. I vissa fall var det klart vem som skulle utföra vissa arbetsuppgifter, men ändå
utfördes de inte, utan överlämnades till annan medarbetare, vilket i slutändan drabbade patienter i form av utebliven eller försämrad vård.

Sårbarhet; kontextens betydelse för njurstensprocessen
Innehållet i kategorin sårbarhet lyfter fram kontextens betydelse för njurstensprocessen, vilket
bygger på begreppen hög arbetsbelastning, oklar arbetsfördelning, brist på kompetens samt
avsaknad av rutiner och riktlinjer inom organisationen. Begreppen har gemensamt att de tillsammans eller var för sig, påverkade utfallet i olika delar av njurstensprocessen.
En oklar arbetsfördelning i patientprocessen identifierades av informanterna i flera sammanhang. Arbetsfördelningen beskrevs splittrad såväl mellan som inom professioner, men även
mellan eller inom enheter eller verksamheter. Exempel på otydliga arbetsfördelningar som
diskuterades var boknings- och bevakningsrutiner. De risker som informanterna identifierade
kopplat till arbetsfördelning, kunde variera från att lägga ut en uppgift på en enskild person,
som saknade ersättare till att sprida ansvaret på flera aktörer, med risk för att ingen medarbetare tog ansvar.
”Men då är det ändå en sekreterare som skriver diktatet och det är dom då som lägger…
(nr 5). Operationsberättelsen skriver inte vi den…(nr6) Den skriver XX. (nr1) Det skriver en
sekreterare på operation.(nr2) Jaha(nr5). Ja men det är inte hon som bokar sen utan det gör
ju våra sköterskor då. (nr6)”
Informanterna menade vidare att eftersom arbetsuppgifterna var utspridda mellan olika personer och att de i vissa fall var placerade med ett geografiskt avstånd, försvårades förbättringsarbetet. Svårigheterna innebar att informanterna hade svårt att samla in data, eftersom en tydlig struktur saknades gällande vem som gjorde vad. Resultatet blev att instruktioner inte alltid
nådde ut till samtliga berörda medarbetare. Informanterna ansåg vidare att det var betydelsefullt med en tydlig arbetsfördelning och såg att i de fall där arbetsuppgiften var ålagd en specifik medarbetare, fungerade det bäst. Samtidigt beskrev informanterna hur det i vissa fall
kunde utgöra en risk för vårdprocessen. Risken låg i att verksamheten skapat funktioner där få
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enstaka personer ensamma besatt kunskaper och färdigheter av betydelse, vilket gav effekter
så som sårbarhet. Ett exempel var att när dessa personer inte var i tjänst saknades ersättare,
vilket drabbade patienter och patientsäkerheten. Vidare beskrev informanterna att en avbokad
operation på fredagen gällande måndagens operationsprogram, innebar att ingen ny patient
kunde kallas in, eftersom koordinatorn som hade denna arbetsuppgift var ledig. Vidare ansåg
informanterna att när i stället en arbetsuppgift låg utspridd på flera medarbetare och ibland
mellan olika professioner riskerade uppgiften inte bli utförd överhuvudtaget. Informanterna
beskrev vidare en direkt koppling mellan arbetsfördelning och ansvarstagande. När en tydlig
arbetsfördelning saknade uteblev ett medarbetaransvar då personalen utgick ifrån att någon
annan utförde arbetsuppgiften. Otydligt ansvar innebar även en risk att patienter föll mellan
stolarna med fördröjd tid till behandling som resultat
”Jag tänkte bara när det gäller ESWL så är det ju inte alltid att ni ringer från avdelningen
och bokar tiderna.(nr5) Ja nej ibland är det ju vi och ibland är det sekreterarna.(nr3) Ja men
många gånger får vi vänta på epikris och då vet vi att…, och då kan det ju bli p-kateter.(nr5)
Ja det är ju om de ska göra ESWL under vårdtiden som vi ringer, annars är det sekreteraren.(nr 3)”
Vidare beskrev informanterna att otydliga rutiner gav en tendens att professioner utförde
andra professioners uppgifter. Handlingsmönstret ledde till att ansvarig vårdprofession inte
utförde sina arbetsuppgifter utan förlitade sig på att någon annan ordnade det, vilket kunde
resultera i att patienters behandling blev uppskjuten. Informanterna betonade återkommande
att planering var viktigt och måste innefatta ett tydligt ansvar gällande vem som utförde vilket
arbetet utifrån funktion, inte person, en grundförutsättning för ett lyckat förbättringsarbete.
En annan konsekvens av otydlig arbetsfördelning, var rutin för sidomärkning inför operation,
vilket innebar att läkaren ritar ett kryss på patienten, för att markera vilken sida som ska opereras. Det var otydligt både när och av vem som sidomärkning skulle utföras. En del doktorer
ansåg att operatören skulle genomföra sidomärkningen, medan andra ansåg att någon annan
kunde utföra det. Otydligheten innebar att patienter på operationsdagens morgon inte alltid
var sidomärkta, vilket ledde till att operationsprogrammet försenades. Vidare beskrevs en varierande acceptans hos operationspersonalen huruvida de kunde söva patienten omarkerade
eller inte. För informanterna innebar det att testet gällande att patienter som skulle ringas ner
tidigare till operation inte kunna genomföras då frågan gällande sidomärkning var olöst, och
gick till ledningsgruppen för beslut. Informanterna menade att det var viktigt att en rutin bottnade i substans, för att det inte skulle ge falsk trygghet.
”Har du en person som sitter och skriver in en patient som sitter och markerar som inte behöver ta ansvar för det då blir det tokigt alltså då är det nån form av så att säga eh, patientsäkerhetsgrej för protokollet och för ingenting annat, eh, och jag har alltid hävdat och jag
står för det att den som ska operera eller den som opererar får skicka någon annan för att
sidomarkera eller så får man säga till att han ska opereras ändå men personen måste på något sätt ta ett fysiskt ansvar. (nr2)
Informanterna beskrev vidare att det saknades lokala samt nationella riktlinjer för lämplig
behandling av patienter med njursten. De beskrev vidare att tillgängliga internationella riktlinjer var svåranvända eftersom de var alltför omfattande. Dessutom innehöll de ingen information om när det var lämpligast att behandla patienten. Bristen på riktlinjer ansågs påverka valet
av behandlingsmetod, då valet av behandling till stor del var berodde på den enskilt bedömande läkarens kompetens.
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”Där eftersökte man då i princip, så att säga, slutklämmen blev ju då att, att vi inte har
några, så att säga, det finns ju de här EAUs gudielines, dom är ganska, de är jätte bra, men
dom e ju väldigt avancerade, och där kommer sådana där saker in som att hur lång tid man
ska vänta, det finns inte med, det gör det inte alls.”(nr2)
Informanterna fann också vid sin ledtidsanalys av ESWL-behandling att det fanns en stor variation i när behandlingen inleddes. Eftersom den högsta kompetensen gällande njursten fanns
hos ett fåtal läkare, innebar det svårigheter att uppnå jämlik vård. Behovet av ökad kompetens
gällde också praktisk färdighet som till exempel att självständigt genomföra uretäroskopier.
Informanterna beskrev att det fanns en risk att patienter inte fick akutoperation i önskad tid på
grund av avsaknad av urolog med specifik kompetensen vid det aktuella vårdtillfället. Bristande riktlinjer och i vissa fall bristande kompetens påverkade patientsäkerheten. Som exempel angav informanterna hur det för patienterna skapades en negativ spiral av avlastande pkateter, vilket i sin tur skapade nya vårdbehov.
Vidare uppgav informanterna att nivån och variation på arbetsbelastningen var en påverkande
faktor som de inte kunde styra över. Vid hög arbetsbelastning uttrycktes frustration och missnöje. Informanterna beskrev den höga arbetsbelastningen inom de inkluderade verksamheter
som begränsande för förbättringsarbetets genomförande, vilket bland annat påverkade möjligheten till avsatt tid för projektet. Informanterna betonade att deras chefer klargjort att förbättringsarbetet var prioriterat, men då arbetsbelastningen var hög, saknades förutsättningar i
form av tid. Tidsbristen till följd av den höga arbetsbelastningen, påverkade såväl möjligheten
att komma iväg på planerade möten, som att genomföra inplanerade uppgifter mellan mötestillfällena i teamet. Det kunde vara att informanterna inte hann gå ifrån men också indirekt,
genom att det skapades en känsla av skuld, då de att det avstod från att medverka.
”Ja och vi har ju haft det jätte tungt på avdelningen, alltså CR har fått ringa in extra folk för
att det varit så tungt, alltså inte för att någon har varit sjuk, men det finns ju ingen att ringa,
och då känns det ju fel att man går och sätter sig med det här, när det är så mycket
också…”(nr3)
Den höga arbetsbelastningen ledde således till att det planerade förbättringsarbetet inte kunde
genomföras i den takt som var planerat. Vidare beskrev informanterna hur det skapades en
stress hos dem när förbättringsarbetet gav dem ytterligare uppgifter att utföra. Samtidigt poängterade informanterna att de upplevde förbättringsarbetet som roligt, och att de önskade
fortsätta arbetet oavsett ökad arbetsinsats.
Den höga arbetsbelastning bidrog också till direkta effekter för patienterna som till exempel
att patienterna inte fick sin behandling i utsatt tid. Arbetssituationen på operationsavdelningen
diskuterades, vilken under perioder med hög belastning inte kunde erbjuda service inom önskad tid. Anledningen var bland annat att resurserna delades med andra verksamheter på sjukhuset, där njurstenspatienter inte har högsta medicinska prioritet, vilket ledde till att de blev
bortprioriterade.
”Operationsutrymme, det styr vi ju inte över, alltså den här veckan har varit jätte bra, förra
veckan var fullständigt överjävlig, då hade en akut uretäroskopi fått flytta från dag till dag till
dag., för det var helt bisarrt.” (nr1)
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Informanterna beskrev också att det fanns andra konkurrerande arbetsuppgifter och projekt.
Det handlade både om att utföra andra samtida förbättringsarbeten inom verksamheten som
stal fokus från medarbetarna samt införande av en ny sjukhusgemensam dokumentationsdatabas. Införandet innebar att samtliga medarbetare genomgick utbildning, vilket minskade förutsättningarna att delta i teamets arbetsmöten.

Komplexitet - förutsättningar för ett lyckat förbättringsarbete
Begreppen i kategorin Komplexitet i ett förbättringsarbete bygger på informanternas beskrivningar av hur planering, samarbete, information och behovet av stödjande resurser utgör förutsättningar för att bedriva god vård i ett komplext system.
Informanterna betonade vikten av planering för att lyckas med ett förbättringsarbete. Planering behöver vara långsiktig och innefattade resurshållning, kompetensförsörjning och informationsspridning, men också kortsiktigt där tid för förbättringsarbetet avsätts. Informanterna beskrev vidare att planering krävde kunskap om såväl organisation som om verksamheter. Behovet av långsiktighet i planeringen blev tydligt under projektets gång, då planering av
interventioner krävde längre framförhållning. Som exempel beskrev informanterna utmaningen i operationsplanering, eftersom operationsschemat låg omkring en månad i förväg. Planeringsarbetet komplicerades av svårigheter i att förutspå behov, eftersom patientinflödet varierade. En annan del som beskrevs var kontinuerlig kompetensförsörjning, då interventionerna
krävde en ökad kompetens gällande njurstensbehandling hos till exempel urologer.
Informanterna beskrev vidare att det förelåg en utmaning i planering när det gällde aktiviteter
där mer än en verksamhet berördes, vilket grundade sig i konkurrens om resurser. De förklarade att det var viktig att befintliga resurser, som till exempel tilldelad operationstid var bokad, annars riskerade den att tillfalla någon annan konkurrerande verksamhet. För att genomföra förbättringsarbetet innebar det att informanterna arbetade fram ett förslag till lösning där
en planerad operationstid, öronmärktes för ännu inte inbokade patienter för att inte gå miste
om tillfördelade resurser. I praktiken innebar det att verksamheten fick använda resurser från
det elektiva programmet, för att garantera att akuta patienter fick snabb behandling.
”Så är det ju, annars så ligger det ju bara två och det får man ju vara noga med i sådana fall
att det ligger någonting där, för det kan inte vara tomt efter två uretäroskopier för då liksom…(nr1). Ja nej, nej…(nr2)…. för då puttas det in någonting annat”( nr1)
Informanterna beskrev att resursplanering också var viktig vid behandling inom den egna
verksamheten, men det upplevdes mindre komplicerat eftersom det var verksamheten som
styrde över hela vårdprocessen såsom bokning, kallelse och behandling. Den egna verksamheten beskrevs ha ett väl inarbetat system där patienter som kunde komma med kortvarsel
kallades, en strategi som sedan användes för att lyckas genomföra ESWL inom 48 timmar.
Således fanns inga outnyttjade tider inom verksamheten, utan resurserna nyttjades på bästa
sätt.
Stödjande funktioner, vilka angavs av informanterna, var en förutsättning för att kunna bedriva god vård i och med förbättringsarbetet. De ansåg vidare att det fanns behov av tillgängliga data, vilka analyserades som stöd för kommande beslut. Dessutom beskrev informanterna
att data gav dem bekräftelse för att förbättringsarbetet gav resultat. Data för njurstens patienter efterlystes, både inom verksamheten men också nationellt. En orsak till avsaknad av data
och riktlinjer ansågs vara att njurstenssjukdom är en benign sjukdom som inte tilldelas lika
stor mängd uppmärksamhet eller resurser som till exempel maligna sjukdomar.
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”Det går ju för när det gäller cancer sjukvård så är det ju lite annorlunda än när det gäller
benign sjukvård, resurserna är mycket, mycket större, då ”(nr2)
Samarbete ansågs av informanterna som en förutsättning för förbättringsarbetets genomförande. Diskussioner kring samarbete berörde begreppen engagemang, delaktighet, och anpassningsförmåga. Samarbete krävdes både inom och mellan professioner samt inom och
mellan enheter och verksamheter. Vidare beskrev informanterna hur engagemanget varierade
mellan individer, professioner och verksamheter samt från enskilda individer som brann för
sitt arbete, till professioner inte tycktes bry sig om att utföra sina åtaganden på bästa sätt. Informanterna själva, uttryckte ett stort engagemang, och blev motiverade när de kände att processen gick framåt. Frustration uttrycktes vid avsaknad av aktivitet. Synliga resultat i form av
mätningar och respons från patienter upplevdes positivt av informanterna. Engagemanget hos
informanterna varierade även under förbättringsarbetets gång. Under perioden december 2013
till januari 2014 upplevdes förbättringsarbetet mindre positivt då arbetet framskred i långsammare takt.
När uppgifter delades ut till medarbetarna, beskrev informanterna att följsamheten inte alltid
var optimal, vilket resulterade i att instruktioner inte följdes. Det krävdes upprepade påstötning från gruppen för att få en önskad rutin förändrad. I vissa fall handlade det om att förändringen inte passade in i medarbetarnas dagliga arbete.
”Ah, ja så vi är ju som sagt i rullning, och fortsätter att mäta, nu har det ju inte vart, så
mycket, jag tänkte att man nog kanske får påminna folk lite på mornarna nu, det har ju vart
så mycket nu, med katetrar som har avslutats och då kanske folk tror att även det här är avslutat.”(nr3)
Vad som skapade engagemang varierade. För informanterna var det övertygelsen om att göra
det bättre för patienten, genom att minska dennes lidande som var en betydelsefull drivkraft.
Det var viktigt för dem att ta reda på hur patienten uppfattade vården, och de ansåg det värdefullt att patienterna svarade på frågeformuläret som skickats ut.
.”Fast det är klart att det är ju ett drömscenario, att kommer det en patient som har ont så in i
bengen alltså, ja det är klart att när man sen har ett oljat maskineri att det är en otrolig fördel
att kunna göra detta, och det är klart sedan, att de gå hem dagen efter va. Jag menar ni ser ju
dom här som ligger där uppe och vrider sig av smärta i ett dygn eller två faktiskt, så är det,
och sedan sätter man en pyelostomi och så får de gå med den i ett år”(nr2)
För att verka för ett gott samarbete med andra verksamheter som var berörda av förbättringsarbetet krävdes anpassningsförmåga. Det innebar att aktiviteter som skapades tog hänsyn till
olika verksamheters arbetssätt. Som exempel beskrev informanterna hur förbättringsarbetet
planerades efter hur akutmottagningens system fungerade, vilket informanterna hoppades
skulle leda till ett smidigt och välfungerande samarbete.
”Problemet är alltid när man gör sånt här är att har du ett system, där du helt plötsligt ska
hålla på någon information nere på akuten och höra av dig senare, dom måste bli av med
problemet med en gång va, så är det. Och jag tror att det enda sättet är att få detta”(nr2)
Informanterna ansåg att det var en styrka i teamet, som hade en bred kompetens, med representanter med flera års erfarenhet av urologi, samt kunskaper om olika delar av vårdprocessen
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så som operation, öppenvård och slutenvård. Den samlade kompetensen bidrog till en helhetssyn och till ett lärande i förändringsprocessen. Vidare ansåg informanterna att arbetet med
olika representanter från olika enheter och verksamheter ökade delaktigheten mellan verksamheterna. Informanterna uppgav också att samarbetet främjades av att förändringar innebar
en förenkling för medarbetare eller organisationer.
”Jag upplever inte att det är något problem att få med sig dom för allt som innebär en förenkling för dom är de glada för, det köper dom och det är klart att så att säga att kan du tala om
för en patient att du får behandling i övermorgon, eller va fan, alltså det är ju jätte bra va, så
det kommer inte att va, det är inte, jag kan inte tänka mig att det blir något problem”(nr2)
Informanterna beskrev vidare att engagemang inte bara yttrade sig i hur arbetsuppgifter utfördes utan också i hur medarbetare förhöll sig till förändringsarbetet. Variationerna av nyfikenhet och delaktighet till att muntligen uttrycka motstånd beskrevs.
”Hon säger alltid att det kommer aldrig att gå, sedan löser hon det ändå.(nr1) Jo det..
(skratt),(nr2) Det är hennes ursprungsuppfattning, att det kommer aldrig att gå.”(nr1)
Genom att informera om förbättringsarbetets syfte och mål, hoppades informanterna skapa
delaktighet och engagemang hos samtliga medarbetare. Informanterna beskrev en utmaning i
att nå ut med kunskap och information till berörda medarbetare eftersom en gemensam informationsstruktur mellan olika berörda verksamheterna saknades. Informanterna betonade att
kunskap om de olika verksamheternas kommunikationsforum hade betydelse och verkade
underlättande för planeringen av förbättringsarbetet. Planeringen av information till operationsavdelningen underlättades dels av att de hade en representant i gruppen som kände till
deras informationsstruktur, men också av att informationen nådde ut till de berörda vid
samma mötes forum.
”Jag tycker så här, och det sa jag redan sist att jag tycker att I2, ska komma ner på operation, på ett APT, det vet jag inte, men ta det på ett morgon möte, alltså vi har ju alltid 10 min
på morgonen, och bara dra det kort att varför vi gör det, eh, och vad det kommer att innebära
för oss på operation, det skulle han egentligen göra fler morgnar, för att annars så når man
inte alla(nr 1). Men vilka av problemen tänker du att man löser med det?(F) Nej alltså det är
väl egentligen det främst ifrågasättande av akutanmälan.”(nr 1)
När det gällde information till akutmottagningen rådde andra förutsättningar då de till skillnad
från operationsavdelningen saknade en representant från verksamheten i projektgruppen, varför kunskap om deras informationsstruktur saknades. Information till personalen på akutvårdsmottagningen gavs vid ett möte, men det innebar att endast vårdpersonalen kunde erhålla
information, då verksamheten saknade mötes forum för läkarna. För att informera läkarna,
vilka hade en aktiv roll i handhavandet av patienterna, gavs information, genom upprepade
telefonsamtal till varje enskild jourläkare för att beskriva önskad handläggning, vilket var ett
osystematiskt och tidskrävande informationsarbete.
”Och då tänkte jag att man skulle bara bestämma ett datum, man kan skriva hur mycket information som helst, sen till jourerna och till bakjouren, för bakjouren är det inget problem,
men för jourerna, de är ju så många, och dom läser inte utan att jag hade tänkt att göra på
det sättet att man sätter en lapp alltså, det är ju inga problem, men det läser inte folk va utan,
för min erfarenhet är att, när man jobbar med akuten, för det gjorde jag mycket i samband
med min avhandling och så va, man ringer varenda jävla jour, det är ett samtal och det är i
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princip ett samtal per dag då , det går fort va. Eh, annars så missar dom detta, så det får jag
göra, men jag ser inte detta som något problem eh, det blir att man ringer en gång innan man
går hem och sen byter dom vid nio va, så får man ringa en gång till då va.”(nr2).
Informanterna beskrev svårigheter med att nu ut med informationen då mottagande personal,
kunde göra en annan tolkning av budskapet än vad förbättringsarbetet avsåg som kan ha orsakats av en hög arbetsbelastning Trots att planering hur kommunikationen skulle nå ut, lyckades de inte sprida informationen på ett ändamålsenligt sätt.
”Mm för jag pratade med en kollega senast idag och han frågade; När börjar ni med det där
egentligen för det har ju inte märkts någon direkt anstormning, men det blir det ju inte egentligen…(nr1) Nej för det är samma patienter va. (nr2). Men man har nog tolkat det som att det
skulle bli en rejäl anstormning så, och på toppen av allt annat som vi sak göra där ner så blev
det kanske lite mycket för dom där ner då, jag vet inte..”(nr1)
Informanterna beskrev vidare en variation i hur information mottagits inom den egna verksamheten. I vissa fall krävdes upprepad information för att få följsamhet till delegerade uppgifter. Det upprepade informationsbehovet rörde främst instruktioner gällande insamling av
data, vilket skedde vid olika tillfällen och i olika forum. Även utan formell informationsspridning skedde en förändring av handläggningen av patienter med njursten. Förändringen innebar att medarbetarna successivt börjat ändra behandlingsstrategier i linje med förbättringsarbetet. Informanterna tolkade observerat fenomen som ett resultat av att de dagliga informella
samtalen på enheterna, vilka ansågs vara överlägset all annan strukturerad traditionell information. Informanterna beskrev att de informella samtalen skapade engagemang och delaktighet
inom verksamheten.
”Ja jo det skulle man ju kunna, vi har ju en process, men det löper ju på liksom, och det visar
ju dom här siffrorna att det går ju liksom av sig själv alltså, och det tror jag delvis faktiskt till
väldigt stor del beror på att vi är väldigt involverade på avdelningen, och på operation och
på ESWL. Så att processen liksom på något sätt bara startat. (nr2) Ja men så är det.(nr3)
istället för att…., för ibland så ska ju allt informeras till förbannelse”(nr2)
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Diskussion
Metod diskussion
God forskningskvalitet när det gäller kvantitativ forskning bedöms utefter begreppen validitet,
reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet och reliabilitet syftar till att beskriva om studien
mäter och svarar på det dess syfte, samt om studien skulle få samma resultat om den genomfördes av en annan forskare. Validiteten svarar på om de data som mäts är riktiga, medan reliabiliteten svara på om de är korrekt insamlad (64). För att bedöma kvaliteten på en kvalitativ
studie beskrivs dess trovärdighet istället genom begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Giltighet beskriver om studien svarar på dess syfte och tillförlitlighet beskriver om
vald metod var lämplig. Överförbarhet och generaliserbarhet beskriver en studies möjligheter
att kunna appliceras av andra (55, 64).
Valet av fallstudie som design var passande för att beskriva förbättringsarbetet och för att
uppnå syftet med studien. Vidare valdes en induktiv ansats, vilket innebar att insamlade data
analyserades utan en färdig hypotes (55), vilket skapade en frihet och kreativitet för författaren. Syftet med fallstudie som metod var att skapa en djupare förståelse för förbättringsarbetet
inom dess specifika kontext (53, 54) men innebar även begränsningar Då studien endast beskrev en specifik kontext är resultatet unikt för just denna studie, vilket gör det svårt för forskaren själv, att bedöma graden av överförbarhet. Genom att en tydlig beskrivning av kontext
och informanternas egenskaper gavs, bidrar det till att läsaren kan bedöma arbetets kvalitet
och överförbarhet, en svårighet vid kvalitativa data och fallstudier (56, 57). Då metoden innebar möjligheten att använda flera olika data insamlings metoder, både kvalitativa och kvantitativa, bidrog det till en helhetssyn av förbättringsarbetet, vilket vidare stärkte tillförlitligheten
(53). Genom att det tvärprofessionella teamets erfarenheter kring förbättringsarbetet återgavs,
bidrog det i sig till en fördjupad kunskap om kontexten, vilket kan förstärka trovärdigheten
(65).
Deltagarna i det tvärprofessionella teamet valdes ut i samråd med deras chefer, både på grund
av deras kompetens, men också att de uttryckt en önskan att få arbeta med förbättringsarbete.
Urvalet kan anses lämpligt med stöd av tidigare forskning, vilken visat att egenskaper på medlemmar i framgångsrika förbättringsteam bör utgöras av specifik kompetens, vilja att förbättra, och att de har stöd från sin chef (66). Teamet saknade dock en representant från akutvårdsmottagningen, vilket kan ses som en brist eftersom syftet med tvärprofessionella team är
att bidra till lärande och att identifiera förbättringsinitiativ (67). Bristen ledde i aktuell studie
till en kunskapslucka i en del av vårdprocessen och orsakade svårigheter i planering och
kommunikation av förbättringsarbetet
Metoden för förbättringsarbetet utgick ifrån Nolans modell för kvalitetsförbättring (44). Då
det tvärprofessionella teamet sökte svaren på modellens tre frågor, skapades en struktur, vilket
underlättade planeringsarbetet. Modellen bygger vidare på att förändringsidéer skall testas
genom små och snabba tester, PDSA-cykler, för att bidra till lärande (44). På grund av uppkomna idéers karaktär var användandet av PDSA hjul, som innebar snabba tester, inte möjligt
i förbättringsarbetet. Orsaken var att förberedelserna för tester tog för lång tid då det berörde
andra verksamheter, med bristande kommunikation som resultat samt på grund av ett mindre
patientinflöde. Rekryteringen av 13 patienter för testet gällande ESWL inom 48 timmar tog
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två månader. Samma fynd finns beskrivet i tidigare forskning, gällande förbättringsinitiativ
som involverat mer än en verksamhet (68). PDSA- cykler användes dock, och innebar beskrivna vinster så som lärande och vidareutveckling av testad intervention genom att låta hjulet snurra ytterligare ett varv, men det tog längre tid (44).
Urvalet av mått, vars syfte var att utvärdera effekterna av förbättringsarbetet, har diskuterats
ingående inom det tvärprofessionella teamet. Då måtten är direkt kopplade till syftet och förväntade effekter, kan det anses stärka validiteten (64). Valet av informanter för studien utgjordes av den tvärprofessionella gruppens medlemmar eftersom de var nyckelpersoner för
förbättringsarbetets utformning. Deras erfarenheter förväntades vidare bidra till en ökad förståelse för sammanhanget. Användandet av nyckelpersoner i fallstudier är en förutsättning för
tillfredställande resultat (53). Endast sex informanter deltog i studien, men med en variation i
professioner, kön och erfarenheter från olika verksamheter, kan det ändå skapa önskade variationer, vilket kan stärka resultatets giltighet (55).
Metoder för datainsamling för utvärdering av förbättringsarbetets var en utmaning i flera nivåer. Initialt handlade det om att identifiera lämpliga mått, för att senare handla om dessa mått
var möjliga att hämta vilket var tidskrävande. Liknande resultat finns beskrivet i tidigare
forskning, där fördröjningar av förbättringsinitiativ orsakats av svårigheter att hantera data,
både på grund av otillräckliga IT-system, men också på grund av att färdigheter hos medarbetare gällande insamling av aktuell data saknades (68, 69). Inom aktuell studie förekom begränsningar i sjukhusets IT-system, vilket ledde till att till exempel återinläggningar fick hämtas och beräknas manuellt av forskaren, vilket var tidskrävande. Vidare uppkom svårigheter
att konstruera önskat mått. Önskan att mäta ledtid för patienter från akutröntgen till sista behandling, månadsvis, fick överges eftersom det skulle inneburit att en månads data skulle ta
flera månader innan det blev klart. Nolan påpekar vidare att när ett önskat mått tar för lång tid
att inhämta, kan ett annat tillfälligt mått användas (44). För att erhålla data som var användbara och låg någorlunda i realtid valdes istället att mäta andel patienter som blivit färdigbehandlade inom 23 dagar. Det kan diskuteras huruvida valt mått är det bästa alternativet att
använda, eftersom det inte visar faktiska antalet dagar, samtidigt ges god information om processutfallet kopplat till måluppfyllelse. Om istället medeltiden hade mätts för patienterna
skulle resultatet troligtvis blivit ”bättre”, men eftersom tiden från akutröntgen till behandling i
vissa fall är lång, fanns ingen möjlighet att invänta samtliga patienter för sammanställning.
Valet av metod för datainsamling, att spela in det tvärprofessionella teamets möten, genererade oväntat mycket data. Fördelen var att som tidigare beskrivits, genererade metoden data
som inte var styrda av forskarens färdigformulerade frågor, utan fångade data direkt ur det
studerade sammanhanget (54, 59). Med stor sannolikhet fångades erfarenheter som annars
inte kommit fram (59). Det vill säga att data fångades i realtid utan att vara begränsade av
direkta frågor. Eftersom datainsamlingen skedde under oktober 2013 till och med februari
2014 gavs möjligheten att finna variationer över tid och möjlighet att fånga data som hade
riskerat att glömmas bort av informanten, om denne blivit intervjuad vid ett senare tillfälle.
Nackdelen med metoden var att den fångade mycket data som inte alltid var relevant för aktuell frågeställning, vilket var tidskrävande för forskaren vid transkribering. Insamlandet av de
skriftliga reflektionerna utgjorde ett komplement till intervjudata, men hade inte ensamt kunnat användas, vilket är ett av syftena med dokumentinsamling vid fallstudier (53). Även om
de till sitt innehåll var ganska fåordiga, bekräftade de och förstärkte de erfarenheter som forskaren fångat i intervjumaterialet, vilket kan anses stärka trovärdigheten för aktuell studie.
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Användandet av Statistisk Process Kontroll (SPC) för förbättringsarbetet, var ett bra val som
underlättade lärandet och bidrog till förståelse för njurstensprocessen. Genom att följa processen över tid och genom att teamet återkommande diskuterade utfallen tillsammans skapades
möjlighet till ett kontinuerligt lärande (44, 52). Vidare bidrog dessa diskussioner och att data
inhämtats i realtid till att missförstånd i tolkning minimerades vilket kan anses stärka studiens
validitet och reliabilitet (64). Det var dock till en början svårt för teamet att förstå, hur analysen gick till, då det var första gången de kom i kontakt med denna form av visualisering.
Trots teamet i början av projektet fick en individuell genomgång av grunderna i mätande och
lärande av förbättringsarbetets facilitator, krävdes upprepade diskussioner varje gång mätningarna gicks igenom för att öka förståelsen. Dataanalys är tidskrävande och krånglig och
kräver kunskap hos användarna (69, 70). Vidare användes en serie av balanserade mått från
olika delar av processen, vilket rekommenderas (43, 44, 51). Genom att analysera flera delar
av processen tillsammans skulle reliabiliteten kunna styrkas, då risken för att felaktiga eller
missvisande resultat minimeras (64). Då insamlat data samlats i databas samt att SPC använts,
vilket är en vedertagen metod, är det troligt att annan forskare skulle få samma resultat vid en
likvärdig mätning, vilket stärker realiserbarheten (64).
Då vald datainsamlingsmetod för kvalitativa data genererat stor mängd data innebar det en
utmaning i analysprocessen av intervjumaterial samt tillhörande skriftliga reflektioner. Utmaningen blev en omfattande och tidskrävande dataanalys för att fånga relevanta data för aktuell
frågeställning. Vidare innebar avsaknaden av struktur i materialet i kombination med uttryckta erfarenheter, svårigheter att skapa kategorier, då mycket data hängde samman med
varandra. En viktig del i analysprocessen var därför att hela tiden gå tillbaka till sina data för
att kontrollera trovärdigheten, hela vägen från meningsbärande enhet till tema, vilket också
litteraturen belyser (72). För att skapa trovärdighet, är det viktigt att visa på sambanden mellan varje steg i analysprocessen, vilken presenterades i metodavsnittet med hjälp av en tabell
(72). För att stärka giltigheten har resultatet förstärkts med citat (55, 72). Vidare förstärks giltigheten av att resultatet av kvalitativa data visats för informanterna för att försäkra att data
har varit korrekt uppfattat och diskussioner har förts tillsammans med handledare som fått ta
del av det insamlade materialet och följt analysprocessen (55).
För tolkning av texter krävs en förståelse för det sammanhang och den kontext där studien är
genomförd (55). Författaren är medarbetare inom studerad verksamhet, både som tidigare
verksam sjuksköterska och som verksamhetsutvecklare. Författarens förförståelse för kontexten kan ses som en styrka när det gäller att förstå termer och begrepp, vid analys av material.
Förförståelsen har i vissa delar av analysprocessen varit till fördel eftersom det vid kvalitativ
forskning krävs en kunskap om sammanhanget för att kunna abstrahera data till en högre nivå.
Medan andra delar av analysen kräver systematik i analys av data För att försäkra att forskarens förförståelse inte färgat tolkningen fördes diskussioner kring analys och material regelbundet och systematisk med handledare. Genom dennes stöd och ifrågasättande av texter
minskade denna risk och frågan om trovärdighet och tillförlitlighet kan anses förstärkt (55,
56).
Det etiska ställningstagande som gjordes inför förbättringsarbetet, genomfördes som planerat.
Samtliga informanter skrev på ett informerat samtycke, och de valde att fullfölja samtliga
inspelade gruppintervjuer. Resultatet mailades ut till informanterna och deras kommentarer
och synpunkter mottogs både skriftligt och muntligt. Aktuellt tillvägagångssätt möjliggjorde
för informanterna att välja hur de önskade förmedla sina synpunkter, eftersom vissa är bättre
på att uttrycka sig muntligt än skriftligt. En viss risk finns att informanterna inte skulle våga
uttrycka sina egentliga synpunkter eftersom de arbetar på samma arbetsplats som författaren,
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men risken bedömdes som ringa, och inga andra alternativa tillvägagångssätt var möjliga att
använda.

Resultat diskussion
Effekter av förbättringsarbetet
Målet för förbättringsarbetet, en halverad tid från diagnos till sista behandling kan baserat på
befintliga data, inte anses som helt uppnått då endast maximalt 75 % av patienterna/månad
uppnått målet. När det gäller effekterna på förändrad behandlingsstrategi tycks ändå något ha
hänt, då en minskning av såväl negativa effekter för patienten som återinläggning och pkateter skett. Likväl minskade antalet vårddygn och vårdtillfällen, även om det är för få data
finns tillgängliga för att dra direkta slutsatser (52). Men eftersom samtliga mätningar går åt
samma håll kan det ändå antas att förbättringsarbetet haft effekt på njurstensporcessen. Den
främsta anledningen till att målet ännu inte är uppnått, är troligtvis, att förbättringsarbetet inte
kommit så långt så flera av de planerade interventionerna har ännu inte testats fullt ut. Varför
förbättringsarbetet inte kommit så långt som planerat kan diskuteras, en orsak är troligtvis de
förutsättningar som beskrevs gällande kontexten. En orsak var ett begränsat operationsutrymme som påverkade väntetiden för operation i de fall där akut operation ansågs som nödvändig. En annan orsak var att i de fall röntgen måste inväntas mellan behandlingar för att
bedöma stenfrihet fördröjdes tiden markant. Liknande orsaker till utdragna eller försenade
förbättringsalternativ finns beskrivet i litteraturen, när ett förbättringsarbete är beroende av
flera verksamheter för att lyckas genomföra förbättringar (73-75). Vidare beskrevs en hög
arbetsbelastning inom verksamheten, vilket ledde till att teamet inte hann utföra de uppgifter
de hade mellan mötestillfällena, vilket saktade ner tempot. Förutsättningar för ett förbättringsteam i form av resurser, i detta fall tid, är beskrivet i litteraturen som en förutsättning för att
nå framgång med förbättringsarbete (46, 76, 77). Ytterligare en bidragande orsak till fördröjningen var troligtvis att då förbättringsarbetet berörde tre verksamhetsområden krävdes en
grundlig planering i förbättringsarbetet som tog längre tid än planerat. En annan aspekt kunde
vara att målet var för ambitiöst, men samtidigt har forskning visat att ambitiösa mål är en
framgångsfaktor vid förbättringsarbete (73).
Resultatet visade att ESWL–behandling inom 48 timmar efter akutröntgen, hade goda effekter
för patienter beträffande tid till stenfrihet, även i de fall upprepad eller kompletterande behandling utfördes, vilket överensstämmer med annan forskning (1, 6–11). Vidare visade resultatet att ingen av de behandlade patienterna behövde uppsöka akuten, återinlades eller fick
komplikationer, vilket också överensstämmer med tidigare forskning (1, 9, 10). En svaghet
med resultatet är att jämförande data endast innefattar tiden från röntgen till sista behandling
och inte antal genomgångna behandling eller komplikationer. När det gäller de patienter som
utgjorde baslinjen, har inga noteringar gjorts gällande komplikationer eller antal behandlingar,
varför ingen egentlig slutsats kan dras gällande denna del. Utöver de rent medicinska och patofysiologiska orsaker som förklarar framgång med en tidig behandling(1, 7, 9, 15, 16), har
troligtvis organisationen haft betydelse på den förkortade tiden. Organisatoriska orsaker som
att ESWL-enheten är en enhet, med få medarbetare som arbetar i ett team, i nära samarbete
med patienter, vilka tillsammans planerar vården, gör det troligen lättare att planera och genomföra förändringar (41-43, 78). För det andra innebär det att de inte är beroende av andra
verksamheter, vilket kan förlänga väntetider (73-75).
Det förväntades att förbättringsarbetet skulle leda till att färre patienter behövde återkomma
till avdelningen som planerat för åtgärd, eller som oplanerat, på grund av komplikationer relaterat till obehandlad sten, vilket även tidigare forskning beskrivit (1, 9, 10-12, 15, 16). Även
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om resultatet visar på försiktig minskning gällande oplanerade återinläggningar, så är det ännu
för tidigt att dra dessa slutsatser. Antalet planerade inläggningar har inte minskat alls än.
Dessutom kan en viss fördröjning i valda effektmått förutspås eftersom de av naturliga skäl
innebär en fördröjning som till exempel återinläggning inom 30 dagar, som i sin natur innebär
fördröjning. Fördröjning kan också förväntas vid analys gällande planerade inläggningar, eftersom en lång väntetid på operation gör att effekterna blir synliga i ett senare skede. När det
gäller resultatet av p-kateteravlastning, sågs en nedgång, men för få data saknas ännu för att
avgöra om det rör sig om en faktisk förbättring. Vad som dock får beaktas är att målet aldrig
kan vara noll. Det kommer alltid att finnas patienter som skall akutbehandlas med p-kateter,
eftersom det är en livsavgörande behandling i kombination med antibiotika, i de fall patienten
har en avstängd pyelit (4, 21-24).
Ett annat intressant fynd var hur tydligt bristen på resurser under sommarmånaderna visualiseras genom SPC- diagrammen. Samtliga diagram visar på negativa effekter för patient och
verksamhet, vilket skapar en helhetsbild av processen. Det visar i sin tur visar på vinsterna
med att använda olika typer av data när en process studeras (43, 44, 52, 70, 71). Fyndet bör
tas upp för diskussion i till exempel ledningsnivå för resursplanering inför kommande sommarperioder. Nästa utmaning skulle således bli att införa SPC som verktyg för analyser och
styrning av verksamheten, vilket även visat sig vara lämpligt i tidigare studier (70, 71).

Studien av förbättringsarbetet
Syftet med studien, att beskriva ett tvärprofessionellt teams erfarenheter av ett förbättringsarbete beträffande vård av patienter med uretärsten får ses som uppnått. Resultatet fångade både
erfarenheter kring arbetssätt och deras upplevelser av kontextens betydelse gällande förutsättningar för ett lyckat förbättringsarbete. Kontextens betydelse för genomförande av förbättringsarbete är sedan tidigare känd inom forskningen, och kan således bekräfta resultatet för
aktuell studie(29, 44-47, 69, 74, 79, 80). Likaså är de variationer som framkom i kategorierna
så som information, engagemang, samarbete, behov av stöd och kompetens samt hög arbetsbelastning, tidigare beskrivna i forskningen (29, 45, 74-76). Det innebär att resultatet på aktuell studie snarast förstärker de tankar och som redan finns beskrivet. För studerad verksamhet
är det en vinst att en kännedom om de faktorer som finns som kan underlätta planeringen vid
kommande förbättringsarbeten. Men denna kunskap kan även vara ett incitament för att se
över befintliga rutiner och arbetssätt som behöver förbättras. Vidare finns forskning som visar
att ett framgångsrikt förbättringsarbete handlar om att kartlägga förutsättningar, som därefter
förbättringsarbetet får planeras efter (29, 48, 49, 73). Resultatet för aktuell studie beskrev hur
det tvärprofessionella teamet försökte förutspå barriärer, och planerade sina aktiviteter därefter. Dock med varierande utfall, kanske för att en del av barriärerna var svåra att förutspå så
som kommunikation, engagemang och förmåga till samarbete.
Resultatet visade på att det saknades en helhetssyn kring njurstensprocessen hos professioner
och verksamheter som var delaktiga i patienters vård. Skillnader i vad som drev de olika professionerna eller verksamheterna kan bottna i verksamheternas olika uppdrag. En bidragande
faktor skulle kunna utgöras av att det på mesonivå saknas ett fungerande samarbete mellan de
olika verksamheterna. Ett mesosystem skall ses som den enskilda patientens hälsosystem, där
en förutsättning för att det ska fungera är att uppsatt mål är känt av alla. Annars är risken att
de olika verksamheterna arbetar som små isolerade öar efter sina egna mål, med negativa effekter för patienten som följd (80), vilket framkom i aktuellt resultat.
För att skapa en helhetssyn och gemensam målbild krävs ett samarbete mellan medarbetar
inom samtliga nivåer, men det är också viktig att cheferna samarbetar (75). I resultatet be42

skrev informanterna att de kände stöd och uppmuntran från sina närmsta chefer, men chefer
inom andra verksamheter var dessvärre inte involverade i aktuellt förbättringsarbete. För att
förbättringsarbetet på sikt ska bli hållbart, krävs det enligt befintlig forskning samarbete mellan chefer och team. (40, 45, 67, 73, 75-79).
Bristande helhetssyn skapade vidare ett utrymme för olika drivkrafter hos medarbetare. Variationernas effekter på förbättringsarbetets genomförande i olika stadier, bidrog till en splittrad
arbetssituation. Variationerna i drivkrafter hade också betydelse för hur förändringsförslag
togs emot, med ignorans eller nyfikenhet, men också hur den befintliga processen fungerade.
Informanterna beskrev vidare hur drivkrafter kunde variera från att sätta patientens värde i
första hand, till att se till att istället fokusera på att färdigställa sina arbetsuppgifter för att
kunna komma hem i tid. De olika teorierna av lärande som Grol beskriver skulle kunna ge en
förklaring till orsakerna bakom variationer till handlandet kring patienter med njursten (29).
Vårdande professioners handlande motiverades av patienters lidande, vilket kan förklaras genom vuxenlärande. Det vill säga att det är först när du själv upplever något negativt som du
kan bli motiverad av att genomföra en förändring (29). Vårdpersonalen möter dagligen patienter med till exempel svår njurstenssmärta, och kritiskt sjuka patienter som kräver stora insatser av medarbetarna, vilket inte är lika tydligt hos medarbetare utan direktvårdande kliniskt
arbete, Vidare har patientfall gällande njursten, med olycklig utgång, berört vårdpersonalen
påtagligt. Medarbetarnas handlande på operationsavdelning och akutmottagning kan istället
förklaras genom att det handlar om organisatoriskt lärande. Lärande som innebär att det inte
är den enskilde individen som är orsaken till handlandet utan att det istället beror på kontexten, som till exempel avsaknad av definierad process och förbättringskultur (29).
Den bristande helhetssynen skulle troligtvis också kunna förbättras genom att det fanns riktlinjer som skapade struktur och utgjorde ett stöd genom hela vårdprocessen. Riktlinjerna kan
motverka individuella lösningar och underlätta framtagande av gemensam målbild och rutiner. Forskning har beskrivit att nationella riktlinjer har en positiv effekt även när det gäller
förbättringsarbeten och processer som sträcker sig över flera verksamhetsområden vilka finns
inom till exempel ett sjukhus (74, 80). Samtidigt finns forskning som visat på svårigheter när
det gäller följsamhet till riktlinjer, när de rör fler organisationer och nivåer inom ett sjukhus,
på grund av olika kulturer, hierarki och hur samarbetet fungerar (74). Resultatet beskrev vidare att nationella riktlinjer efterfrågades gällande behandling av patienter med njursten för att
förbättra vården för patientgruppen. De internationella riktlinjer som finns anses alltför omfattande och svåranvända, vilket således går emot själva syftet att utgöra ett hjälpmedel i det
vardagliga arbetet (29, 30). Eftersom resultatet visade på en varierande grad av kompetens hos
urologerna gällande bedömning av föreslagen behandling, skulle riktlinjer troligtvis utgöra ett
beslutsstöd, som kan leda till en mer jämlik vård, eftersom riktlinjer också bidrar till en standardisering (30). Riktlinjer och evidens baserad vård är ingen universallösning i sig, för att
lyckas skapa en bättre vård utan utgör en av de fem kunskapsdomänerna som bör beaktas när
det arbetas med ständiga förbättringar (43).
För att lyckas skapa en helhetssyn och samarbete kring patienter måste det också skapas en
dialog mellan berörda enheter. Resultatet beskrev att kommunikation var både en utmaning
och en förutsättning för att bedriva ett förbättringsarbete i ett komplext system. Det handlade
både om att finna kommunikationsvägar för att nå ut till alla berörda, men också att lyckas
förmedla det som är avsett. Utmaningarna med, och behovet av kommunikation, kan stärkas
av befintlig forskning, vilken också beskriver att den måste ske inom flera nivåer, både inom
teamet, verksamheten samt mellan verksamheter (36, 37, 40-42, 45, 68, 74). Behovet av en
fungerande kommunikation är en förutsättning för samarbete och Plsesk menar att när det
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gäller komplexa system är sambanden mellan de olika delarna viktigare än delarna själva
(36). När kommunikationen inte fungerar finns risk för missförstånd och att förbättringsarbeten försvåras (74), vilket aktuell studie också påvisade.
Resultatet beskrev vidare att det krävdes upprepad information, då mottagaren inte alltid lyssnade, trots att avsikten var att skapa delaktighet och förståelse. En orsak kan vara att det i de
flesta sammanhang hamnade om envägskommunikation som inte möjliggjorde dialog. Vad
som skulle kunna stödja den tesen är att när dialog hölls inom verksamheten skedde förändringar. Det var genom informella samtal mellan teamets medlemmar och medarbetare inom
verksamheten som förbättringsarbetet diskuterades och delaktighet skapades. Plsek menar att
det sociala samspelet som råder inom verksamheten är den viktigaste påverkande faktorn när
ett förbättringsarbete ska spridas och menar att det snarare handlar om kunskapsutbyte genom
sociala nätverk (81). Denna fungerande strategi inom den egna verksamheten, är dock inget
likhetstecken att det skulle fungera inom ett större perspektiv (macro /meso) eftersom naturliga mötesarenor i dagsläget saknas.
Sammanfattningsvis mötte förbättringsarbetet hinder och utmaningar inom samtliga involverade verksamheter och nivåer som illustreras i ”Quality Improvement Implementation Frame
work” (45). Det var också tydligt hur de olika nivåerna samverkade med varandra, så till vida
att när det inte fungerade på en nivå, kunde det också påverka en annan, så som kommunikation. I den externa kontexten låg begränsningen i att det saknades nationella riktlinjer, vilket
ansågs bero på att njursten inte var en prioriterad patientgrupp på samhällsnivå på grund av
rådande politiskt prioriteringssystem. I den interna kontexten fanns sårbarhet så som hög arbetsbelastning, arbetsfördelning och rutiner. Organisatoriska processer utgjordes av bristen på
helhetssyn och kommunikationssvårigheterna. Förbättringens egenskaper, som innebar hur
väl ett förbättringsarbete passar in, beskrevs genom att till exempel ESWL passade väl in i
befintlig organisation och därför var framgångsrikt, medan förbättringsarbetet passade sämre
in på operationsavdelningen eftersom det konkurrerade med andra verksamheter inom sjukhuset.
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Slutsatser
Påbörjad ESWL- behandling inom 48 timmar förkortade tiden från diagnos till sista behandling även i de fall där patienten behövde upprepad eller kompletterande behandling. Vidare
innebar det positiva effekter för patienten då de inte drabbas av komplikationer eller behövde
återinläggas, varför aktuell behandlingsstrategi vid akut uretärsten bör övervägas.
En väl fungerande kommunikation både inom och emellan verksamheter, är grundläggande
för att ett förbättringsarbete ska lyckas genomföras, i en komplex organisation, så som ett
sjukhus. Men kommunikationen är komplicerad, varför noggrann planering kring hur den ska
lyckas bör ingå när ett förbättringsarbete initieras. Kommunikation ska vidare ske genom dialog för att skapa engagemang, vilket ökar möjligheterna till framgång i ett förbättringsarbete.
Avsaknad av nationella riktlinjer, bidrog till att det inte fanns en gemensam helhetssyn eller
målbild gällande behandling av patienter med njursten. Det innebar att behandlingsbeslut var
beroende av läkarens kompetens, vilket inte bidrog till en jämlik vård. Framtagande av nationella riktlinjer efterfrågas, och aktuell studie kan ytterliga styrka behovet att ett sådant framtagande.
Det saknades tidigare studier som beskrev förbättringsarbete gällande patienter med njursten
och därför kan aktuell studie bidra med ny kunskap inom området. Men eftersom kunskapsgapet är stort är vidare forskning inom ämnet önskvärt.

Omnämnande:
Jag vill börja med att tacka min handledare Kristina Rosengren, för stort engagemang och
kloka synpunkter.
Tack också till Oskar Löfgren, min coach, med vilken jag bollat mina idéer.
Jag vill vidare tacka min chef Carina Rydnell för att du genom stöd, uppmuntran och förståelse gjorde detta möjligt.
Tack till projektteamet som gjort arbetet så roligt, och för att ni inte ger upp, trots svårigheterna som uppkommit på vägen.
Tack Fia, min kurskamrat, men framför allt goda vän, för alla peppning och kloka diskussioner under hela studietiden.
Slutligen ett stort tack till min familj Ali, William, Sarah och Alexander, för det stöd och den
förståelse jag fått under denna tid, när jag varit så upptagen med annat än att vara med er.
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Organisationsschema Sahlgrenska Universitetssjukhuset (hämtad 140502)
Tillgänglig: http:// intra.sahlgrenska.se/upload/SU/Sjukhusledning/Organisation %202014.pdf
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Bilaga 2. Drömprocess.
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Bilaga 3 Följebrev Patientenkät.

Uppföljning av stenpatienter
Bäste patient
Verksamhet Urologi på Sahlgrenska arbetar med att förbättra handläggningen av patienter med njursten. Vårt syfte är att förkorta vårdtiden, minska återinläggningar och få Dig som patient stenfri så snart
som möjligt.
Därför ber vi Dig om hjälp att besvara följande frågor kring Din upplevelse och behandling.
Returnera formuläret i bifogat svarskuvert .
All information Du lämnar kommer att behandlas med sekretess.
Om Du har några frågor om formuläret är Du välkommen att ringa till
avd 30 på telefonnummer 031-342 63 82 och fråga efter Jasmina
Duvnjak eller Madelaine Hansson
Tack för Din medverkan

Ali Khatami
Verksamhetschef,
Verksamhet Urologi
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Bilaga 4. Frågeformulär Patienters upplevelser.

Upplevelse av njurstens/uretärstens behandling
Namn…………………………………………….Pers nr………………..………………………Datum………..

Stenen kan handläggas på olika sätt. På vilket/vilka sätt behandlades Du:
Om Du svarar Ja, var god sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst med din upplevelse.

JA

1. Invänta spontan avgång:
Upplevelse Mycket
av denna nöjd
behandling
0

Nöjd

NEJ

Acceptabelt Dåligt

1

2

3

Mycket
dåligt

Fruktansvärt

4

5

Kommentar;……………………………………………………………………………………….
2. Avlastning:
Om JA, vilken typ av avlastning fick Du?

JA

NEJ

Dubbelpigtail kateter (kateterslang som ligger i urinledare mellan njuren och blåsan)

JA

Pyelostomikateter (kateterslang som ligger i njuren och går ut genom ryggen.

JA

Hur lång tid hade du avlastning? …………………………………………………………………

Upplevelse Mycket
av denna nöjd
behandling
0

Nöjd

Acceptabelt Dåligt

1

2

3

Mycket
dåligt
4

Fruktansvärt

5

Kommentar;……………………………………………………………………………………….
3. Stötvågsbehandling
JA
NEJ
Om JA, hur många behandlingar fick du?........................................................................................

Upplevelse Mycket
av denna nöjd
behandling
0

Nöjd

Acceptabelt Dåligt

1

2

3

Mycket
dåligt
4

Fruktansvärt

5

Kommentar;……………………………………………………………………………………….
JA

4. Operation Uretäroskopi

Upplevelse Mycket
av denna nöjd
behandling
0

Nöjd

1

NEJ

Acceptabelt Dåligt

2

3

Mycket
dåligt
4

Fruktansvärt

5

Kommentar;……………………………………………………………………………………….
5. Vad anser du om tiden du fick vänta från fastställd diagnos tills du blev stenfri?

Jag behövde
vänta
0

inte Den
var Den var något för Den var alldeles för lång
acceptabel
lång
1
2
3

Kommentar;………………………………………………………………………………
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Bilaga 5. Förfrågan om genomförande av studie, verksamhetschef.

Förfrågan om genomförande av studie inom verksamheten
Studie av erfarenheter från ett förbättringsarbete för patienter med uretärsten
Till Ali Khatami, verksamhetschef, Verksamhet Urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bakgrund
Att drabbas av uretärsten är smärtsamt och målet med behandlingen är att så fort som möjligt
uppnå stenfrihet och på så sätt lindra patientens symtom. Data hämtade från verksamheten
visar att patienterna väntar onödigt länge på behandling och de drabbas av onödiga komplikationer relaterat till själva väntandet. Därför är ett förbättringsarbete initierat med syftet att genom en förändrad handläggning av patienterna, baserat på best practice, erbjuda patienterna
inom verksamheten snabbare vård med mindre komplikationer Införandet av evidensbaserad
vård och best practice förväntas ge en bättre och säkrare vård, men införandet är ofta, enligt
befintliga studier, förenade med en rad barriärer som kan försvåra att önskade mål uppnås.
Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur ett utsett tvärprofessionellt team, inom verksamhet
urologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, genom ett förbättringsarbete kunde förbättra
vården för patienter mede uretärsten, genom att införa vård baserad på bästa möjliga evidens.
Frågeställning
Vilka barriärer identifierades vid förbättringsarbetet och hur hanterades dessa?
Insamling och hantering av data
Data önskas samlas in genom att de möten som hålls i den tvärprofessionella gruppen spelas
in på bandspelare, för att senare analyseras. Gruppdeltagarna kommer också att tillfrågas
lämna in en skriftlig reflektion i vid varje mötes tillfälle, gällande förväntningar inför och
upplevelser av arbetet. Deltagarna i studien garanteras konfidentialitet genom att insamlad
data inte kommer att kopplas till enskild person. Det insamlade materialet kommer att användas till en masteruppsats i ämnet kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg på Hälsohögskolan i Jönköping. Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig i tryckt form på
Högskolan i Jönköpings bibliotek och som elektronisk publikation i DiVA. Resultatet kan
komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift.
Kontakt
Efter ert tillstånd kommer deltagarna i projektgruppen att bli informerade och tillfrågade om
deltagande i studien.
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Handledare för studien
Kristina Rosengren, Universitetslektor, Institutionen för vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs
Universitet.
Telefon:031-786 6059
E-mail: kristina.rosengren@gu.se
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:
Annelie Khatami, verksamhetsutvecklare, Verksamhet Urologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Telefon: 031-342 23 50
E-mail: annelie.khatami@vgregion.se

57

Bilaga 6. Tillfrågan om deltagande i studie.

Tillfrågan om deltagande i studie
Till dig som deltagande i projektgruppen för förbättring av vården av patienter med uretärsten
inom verksamhet Urologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Bakgrund
Att drabbas av uretärsten är smärtsamt och målet med behandlingen är att så fort som möjligt
uppnå stenfrihet och på så sätt lindra patientens symtom. Data hämtade från verksamheten
visar att patienterna väntar onödigt länge på behandling och de drabbas av onödiga komplikationer relaterat till själva väntandet. Därför är ett förbättringsarbete initierat med syftet att genom en förändrad handläggning av patienterna, baserat på best practice, erbjuda patienterna
inom verksamheten snabbare vård med mindre komplikationer Införandet av evidensbaserad
vård och best practice förväntas ge en bättre och säkrare vård, men införandet är ofta, enligt
befintliga studier, förenade med en rad barriärer.
Syftet med studien är att undersöka hur ett tvärprofessionellt team, inom verksamhet urologi
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, genom ett förbättringsarbete kunde förbättra vården för
patienter mede uretärsten, genom att införa vård baserad på bästa möjliga evidens.
Frågeställning
Vilka barriärer identifierades vid förbättringsarbetet och hur hanterades dessa?
Insamling och hantering av data
Då den tvärprofessionella gruppens arbete vars syfte är att förbättra vården av patienter med
uretärsten inom verksamhet Urologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset är fallet för studien,
tillfrågas du härmed som medlem, att delta. Datainsamling kommer att ske genom observationer vid gruppensmöten, genom att varje möte spelas in på bandspelare samt att Du vid varje
möte lämnar in skriftliga reflektioner angående förväntningar inför upplevelser av arbetet.
Materialet kommer därefter sammanställas och analyseras. Deltagandet är frivilligt och Du
har rättighet att när som helst utan att ange orsak avbryta Din medverkan. Du garanteras konfidentialitet genom att insamlad data inte kommer att kopplas till enskild person. Det insamlade materialet kommer att användas till en masteruppsats i ämnet kvalitetsförbättring och
ledarskap inom hälsa, vård och omsorg på Hälsohögskolan i Jönköping. Uppsatsen kommer
att finnas tillgänglig i tryckt form på Högskolan i Jönköpings bibliotek och som elektronisk
publikation i DiVA. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift.
Kontakt
Jag kommer att tillfråga dig inom närmsta veckan per telefon eller direkt om du vill deltaga i
studien.
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Handledare för studien
Kristina Rosengren, Universitetslektor, Institutionen för vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs
Universitet.
Telefon:031-786 6059
E-mail: kristina.rosengren@gu.se

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:
Annelie Khatami, verksamhetsutvecklare, Verksamhet Urologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Telefon: 031-342 23 50
E-mail: annelie.khatami@vgregion.se
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Bilaga 7 Informerat samtycke.

Informerat samtycke till att delta i studie av erfarenheter från ett förbättringsarbete för patienter med uretärsten
Jag har härmed fått såväl muntlig som skriftlig information om studiens innehåll och tillvägagångssätt. Jag är medveten om att deltagande är helt frivilligt och att jag närsomhelst har möjlighet att avsluta mitt deltagande i studien.
Det insamlade materialet kommer att användas till en masteruppsats i ämnet kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg på Hälsohögskolan i Jönköping. Uppsatsen
kommer att finnas tillgänglig i tryckt form på Högskolan i Jönköpings bibliotek och som
elektronisk publikation i DiVA. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift.
Undertecknad har läst informationen ovan och ger sitt samtycke till att delta i studien.
Datum:
Namnteckning
___________________________________________________________________________
Namnförtydligande

Handledare för studien
Kristina Rosengren; universitetslektor, Institutionen för vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs
Universitet.
Telefon: 031-786 6059
E-mail: kristina.rosengren@gu.se

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:
Annelie Khatami, verksamhetsutvecklare, Verksamhet Urologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Telefon: 031-342 23 50
E-mail: annelie.khatami@vgregion
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