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Sammanfattning 
 
  

Syfte: Uppsatsen beskriver hur systematiskt förbättringsarbete har använts i syfte att öka re-

habiliteringsmöjligheter för patienter i rättspsykiatrisk vård samt vetenskapligt undersöka 

framgångsfaktorer och hinder för användning av systematiskt förbättringsarbete i rättspsykia-

trisk slutenvård. 

Metod: Systematiskt förbättringsarbete med Nolans förbättringsmodell har använts. Process 

och resultatmätningar gjordes i förbättringsarbetet för att svara på frågan om förändringen är 

en förbättring. Den vetenskapliga studien bygger på två fokusgruppsintervjuer, en grupp i 

verksamheten och en med en extern utvecklingsaktör. Fokusgrupperna analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Förbättringsarbetet visar att logistik, planering och samordning förbättrats men att 

det kvarstår ytterligare insatser innan målet med att öka möjligheterna till rehabilitering för 

patienterna är uppnått. Studien resulterar i framgångsfaktorer och hinder som beskrivs med 

följande kategorier: Drivkraft, metod, delaktighet, ledningens ansvar, säkerhetsperspektiv, 

motstånd, ”Rågårdstänket”, systemförståelse och kulturskapande. Tydliga skillnader mellan 

fokusgrupperna var att den externa gruppen lyfte fram vikten av hållbarhet som en framgångs-

faktor och att gruppen från rättspsykiatrin tog upp säkerhetsfrågan som ett hinder för förbätt-

ringsarbetet. 

Slutsatser: Studien identifierar upplevelsen av att det finns specifika hinder i att driva förbätt-

ringsarbete i rättspsykiatrisk slutenvård. Säkerheten påverkar utformningen av idéer, plane-

ring och genomförande i förbättringsmodellen. 

 

Nyckelord: rättspsykiatri, rehabilitering, mikrosystem, förbättringsarbete, kvalitativ innehålls-

analys 

 

 



 

 

Summary 
 

 

Purposes: The purpose of this work was to describe a quality improvement project that aimed 

on improving rehabilitation in forensic psychiatric care. The study also identified facilitators 

and barriers for systematic quality improvement in this setting. 

 

Methods: Nolan’s improvement model has been used. Process and result measurements con-

ducted in order to determine whether the change was an improvement. The qualitative study 

was based on two focus group interviews; one group was from the forensic care unit and the 

other group was an external development unit with experience of quality improvement. The 

data from the interviews were analysed by content analysis. 

 

Results: The results of the improvement project indicated process improvements within plan-

ning, cooperation and logistics. However, more interventions are needed to reach the goal of 

increasing rehabilitation for the patients. The research study found nine categories of critical 

facilitators and barriers: motivation, methods, participation, leadership, safety, resistance, 

“Rågårdtänket”, system understanding and culture. The clear differences between the focus 

groups were that the external group highlighted the importance of sustainability as a success 

factor, and the group of forensic psychiatry brought up the security issue as a barrier in the 

improvement work. 

 

Conclusions: The study identifies experiences that there were specific barriers in conducting 

improvement in forensic psychiatric inpatient care. Security has impact on ideas, plan and do 

in the improvement model. 

 

Keywords: forensic psychiatry, rehabilitation, microsystem, improvement, content analysis 
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Inledning 
 

 

I det inledande avsnittet beskrivs vad rättspsykiatri är, hur patientgruppen och vårdtiden ökar 

samt varför det är viktigt för patientgruppen att verksamheter arbetar med rehabilitering. 

Beskrivningen av det lokala problemet belyser varför patienter på en rättspsykiatrisk klinik i 

Göteborg inte får den rehabilitering de har behov av. Inledningen avslutas med att beskriva 

hur ett systematiskt förbättringsarbete tar sig an detta problem. 

Bakgrund 
 

Förutsättningar för rättspsykiatriskvård 

Rättspsykiatri  baseras på att psykisk funktionsnedsättning är en orsak till kriminalitet (1). I en 

stor del av västvärlden bedöms personer med psykiatriska funktionsnedsättningar som begått 

brott utefter om personen är otillräknelig eller ej, om så är fallet döms personen till vård i stäl-

let för fängelse (1,2). I Sverige används inte begreppet otillräknelig utan personer döms till 

rättspsykiatrisk vård i stället för fängelse om den rättspsykiatriska undersökningen (RPU) som 

görs av Rättsmedicinalverket visar att personen lider av allvarlig psykisk störning (APS) vid 

tiden för brottet och vid tiden för RPU. Rättsmedicinalverket gör också en bedömning om den 

rättspsykiatriska vården ska vara behäftad med särskild utskrivningsprövning (SUP) eller ej 

(2,3). Förvaltningsrätten tar var sjätte månad ställning till om patienten ska dömas till fortsatt 

rättspsykiatrisk vård och om vården ska bedrivas i sluten eller öppenform (3).  

 

Rättspsykiatrisk vård är tvångsvård och styrs i Sverige av lagar och förordningar. Patienterna 

har ingen möjlighet att välja vårdgivare, vilket medför att patienterna är utlämnade till den 

vård som den specifika verksamheten levererar (4-8). 

 

Patienternas vårdbehov ökar 

Individer i behov av rättspsykiatrisk vård har ökat i västvärlden i stort (9,10). I Sverige vårda-

des cirka 1400 patienter inom rättspsykiatrin 2005, en ökning från 1000 patienter år 2000 

(11). Det nationella kvalitetsregistret för rättspsykiatri, RättspsyK, visar att variationen av 

nyregistrerade patienter i Sverige har varit liten från 211 patienter (2009) till 205 patienter 

(2014) och att det registreras en ökning av vårdtiderna över tid (12). Vårdtiden i Sverige vari-

erar mellan de olika verksamheterna och Göteborg har den fjärde längsta medianvårdtiden 

under åren 2009-2014 med 73 månader (Figur 1) (12). I Sverige noteras en generell ökning av 

medianvårdtiden för varje år (12).  
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Figur 1. Medianvårdtiden för patienter inom rättspsykiatrin i Sverige under 2009 – 2014 (12).  

 

Rehabilitering inom rättspsykiatri 

Rehabilitering
1
 är en central del i vård- och behandlingsarbete. Genom att patienterna ges 

möjlighet till rätt stöd och behandling minskas konsekvenserna av funktionsnedsättningen. 

Vidare ses att förmågan och möjligheterna till återhämtning ökar vilket medför en större del-

aktighet i det dagliga livet (13-16). 

 

Internationella studier visar att det finns ett fokus på riskhantering och riskfaktorer i rättspsy-

kiatrisk slutenvård och rehabilitering (17,18).  Det ses som en utmaning i den rättspsykiatriska 

kontexten att verksamheterna ska säkerställa samhällsskyddet och fokusera på patientens be-

hov (17,18). Skipworth et al ställer i en artikel frågan om patienterna får behandling för den 

problematik som finns eller om de straffas för det brott som begåtts (18). Studier visar att det 

även är en utmaning för patienterna att hitta meningen med rehabilitering och aktiviteter 

(17,19,20).    

 

Studier har visat att rehabilitering även i Sverge bör ha en mer central del i rättspsykiatrisk 

vård och att riskbedömningar (risker för framtida våld) inte ska vara det enda fokus (21). 

Verksamheterna har ett tvådelat uppdrag där säkerställningen av samhällsskyddet och att ge 

vård och behandling ska samverka (4). Forskning inom rättspsykiatri belyser att verksamma 

behandlings- och rehabiliteringsmetoder är bristfälliga och att de till stor del saknar hänsyn till 

patientperspektivet och den kontext vården bedrivs inom (12,18).   

Utvecklingsområden 

Utvecklingsområdena inom rättspsykiatrisk vård har gemensamma drag i västvärlden. Inter-

nationella studier visar att rättspsykiatriska patienter är inaktiva och lägger stora delar av dyg-

nets timmar på att sova, äta och få tiden att gå, meningsfulla aktiviteter saknas i stor utsträck-

ning och målen är otydliga (13,14,17,19,22,23). Samma förhållanden har beskrivits även i 

Sverige (12,24-26). En studie av rättspsykiatriska patienter i Sverige visar att över 18 tim-

                                                 
1
 Rehabilitering i detta arbete är träning och framtagning av strategier för att öka/bibehålla patienternas funkt-

ionsnivå 
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mar/dygn går till ostrukturerade aktiviteter och att sova. Patienterna är engagerade i behand-

lingsaktiviteter endast ca 15 minuter/dygn (12). 

 

I Sverige åskådliggör Regeringens nationella psykiatrisamordning att rehabilitering inom 

rättspsykiatri är obetydlig eller till och med obefintlig. Vidare är forskning rörande träning vid 

funktionsnedsättningar och/eller utformning av strategier för att kompensera 

funktionsnedsättningen eftersatt inom rättspsykiatri (26). Patienter upplever också att den 

rättspsykiatriska vården saknar meningsskapande kontext, är splittrad och att vården saknar 

individperspektiv (12). Wallsten et al lyfter vikten av att det finns ett omsorgsfullt utred-

nings-, bedömnings- och behandlingsarbete så att vårdinnehållet blir relevant och möter pati-

enternas behov (25).  

 

Lundin och Mellgren (2012) framför vikten av att patienter med psykiska funktionsnedsätt-

ningar behöver stöd och hjälp för att leva i samhället och att det stödet bl.a. består av att få 

rehabiliterande insatser för att återfå eller finna strategier för funktioner som är nedsatta eller 

förlorade (27). Slutsatser dragna vid avslutad rättspsykiatrisk slutenvård visar att framgångs-

faktorer för vården är att patienter haft en vårdplan baserad på patientens behov, fått medi-

cinsk adekvat behandling samt insikt i problematiken kring funktionsnedsättningen (28).  

 

Degl´Innocenti et al. belyser att ca 90 % av patienterna som vårdades i rättspsykiatri i Sverige  

2010, har en schizofrenidiagnos som huvuddiagnos, 63 % har en historia av missbruk, 40 % 

är hemlösa och majoriteten av patienterna kommer efter slutenvårdstiden flytta till boende 

med olika former av stöd (29).  

 

Funktionsnedsättningar i de dagliga aktiviteterna gör livet svårhanterligt för patienterna och 

påverkar individens mening och förståelse av aktiviteter samt deras uppfattning om meningen 

med livet. Därför anses rehabilitering inom rättspsykiatri av stor vikt (13,16,17,27). Rehabili-

tering i aktiviteter ger patienterna bl.a. en möjlighet att uttrycka tankar och känslor, förändra 

fysiska, kognitiva och emotionella tillstånd, odla färdigheter och styrkor samt bidra till en 

grupps eller andra patienters utveckling (20). Meningsfulla aktiviteter ger patienten en känsla 

av sammanhang och fyller psykologiska basbehov (13,15).    

Det lokala problemet  
 

I likhet med erfarenheterna som beskrivits ovan präglas även den rättspsykiatriska 

verksamheten Rågården i Göteborg av bristande möjlighet till rehabiliterande aktiviteter. Det 

medför att patienternas möjligheter att förbereda och träna på det liv som kommer efter slu-

tenvårdtiden genom att i träning öka/bibehålla funktioner och hitta strategier försämras. 

Utifrån denna bristande rehabilitering finns anledning att lyfta fram de tankar, roller och 

uppdrag som togs fram i samverkan med medarbetarna då  nya byggnationen av 

verksamheten på Rågården planerades (30). Arbetssättet i  av verksamhetens uppdrag och 

roller är framtaget för att förbättra patienternas möjlighet att delta i rehabiliterande aktiviteter.   

Funktionsgrupper  

Rehabilitering i aktivitet bedrivs till stor del i funktionsgrupper (Bilaga 1). Dessa grupper har 

aktiviteter som exempelvis hantverk, gröna gruppen och multimedia. Grupperna består av:   

 Patient: från alla rehabenheter 

 Funktionsgruppsansvarig: Medarbetare på aktivitetshuset, arbetsterapeut, hälsopeda-

gog, fysioterapeut och aktiveringspedagog.  
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 Funktionsgruppsdeltagare: Medarbetare från rehabenheten som genom intresse och 

kunskap om den specifika aktiviteten stödjer och uppmuntrar patienten i aktiviteten. 

Funktionsgruppsdeltagare samverkar med funktionsgruppsansvarig samt tryggar sä-

kerheten. 

Under 2014 har verksamheten arbetat med att säkerställa målet med att antalet 

funktionsgrupper och antalet funktionsgruppsdeltagare möter patienternas behov av 

rehabilitering i aktivitet. Det finns i dag elva funktionsgrupper och 46 medarbetare är 

funktionsgruppsdeltagare, vilket förväntas täcka patienternas behov.  

Logistik, planering och samordning  

Trots att funktionsgrupper ska täcka patienternas behov så påverkas ändå verksamheten på 

Rågården av brister i logistik, planering och samordning. Dessa brister påverkar  patienternas 

tillgänglighet till funktionsgrupperna och medarbetarnas möjlighet att vara 

funktionsgruppsdeltagare.    

Säkerhetsklassificering 

Det lokala problemet på Rågården påverkas även av säkerhetsklassificeringen. Verksamheten 

har säkerhetsklass 1 (mycket hög) och 2 (hög) vilket innebär att verksamheten ska stå emot 

både rymningsförsök och kvalificerade fritagningsförsök, vilket i sin tur påverkar  logistiken 

eftersom patienterna ständigt måste vara under uppsikt (8). Detta medför att medarbetare på 

daglig basis beledsagar patienterna till och från aktivitetshuset, till möten med professionella 

aktörer så som kommunens handläggare, till receptionen för frigång och permissioner och till 

besöksrum för att träffa närstående.  

 

Syftet med förbättringsarbetet 
 

Syftet med förbättringsarbetet på den rättspsykiatriska slutenvården Rågården är att öka möj-

ligheten för patienterna att delta i rehabiliterande aktiviteter. Förbättringsarbetet bedrivs ge-

nom att förbättra processerna i logistik, planering och samordning. 

Metod för förbättringsarbetet 
 

 

Avsnittet inleds med ett allmänt stycke om förbättringskunskap. Sedan följer en beskrivning 

av den lokala kontexten för förbättringsarbetet. Det systematiska förbättringsarbetet skildras i 

kronologisk ordning. Datainsamling och analys av materialet beskrivs och stycket avslutas 

med en tidsplan och kommunikationsplan. 

Förbättringskunskap 
 

För att på bästa sätt kunna möta patienternas behov är det nödvändigt med kvalitets- och för-

bättringsarbete (31). Kvalitetsförbättring beskrivs av Batalden et al som en ständigt pågående 

process där alla inblandade i systemet verkar för att skapa bättre hälsa, bättre vård och bättre 

professionell utveckling (Figur 2) (32).  
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Figur 2. Alla måste delta i att arbeta med att utveckla vården (32). 

 

Generaliserbar vetenskaplig kunskap, den specifika kontexten och uppmätta förbättringar 

samverkar med planen på förbättringarna och hur förbättringen utförs genom att driva proces-

sen i förbättringsarbetet mot ett gynnsamt utfall (Figur 3) (32). Hållbarheten i dessa förbätt-

ringar är avhängig på skapandet av en förbättringskultur, ett klimat där systematiskt förbätt-

ringsarbete är ett sätt att arbeta (33,34). Det finns även ett etiskt perspektiv gällande förbätt-

ringsarbete som medför att verksamheterna har ett ansvar att förmedla bästa möjliga tillgäng-

liga vård (35). 

 

 
Figur 3. Hur olika kunskapssystem samverkar vid förbättringsarbete (32). 

 

Tankarna om en övergripande kunskap för förbättringar kommer från Demings ”profound 

knowledge” och syftar på den grundläggande kunskap som behövs för att driva förbättrings-

arbete (36). Förbättringskunskap bygger på fyra olika teorier (Figur 4). Dessa är förståelse för 

system, psykologi, mätningar och kunskapsteori och beskrivs nedan (36,37). 

 
Figur 4. Förbättringsarbete kräver två kunskapsområden (36). 
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Systemförståelse  

Förståelsen av systemet som förbättringsarbetet berörs av är grundläggande för att se samband 

och möjliga påverkansfaktorer (36,38). Platserna där patienter, anhöriga och vårdens 

medarbetare möts och där värde för patienten ska skapas har en central del i 

förbättringsarbete. Dessa platser har kallats av Batalden et al för kliniska miskrosystem (39). 

Mikrosystemets olika aktörer samverkar och har gemensam målsättning, gemensamma resul-

tat och gemensam informationsstruktur. Mikrosystemet har god kännedom om patienten, 

upparbetade kontakter med andra mikrosystem som kan påverka patienterna samt den 

involvering kring förbättringsarbete som innebär att medarbetarna både utför arbetet och 

förbättrar det (39). Patienterna ska ges möjlighet att medverka i processen och samverka med 

medarbetare för att skapa bästa möjliga vård tillsammans (35). Sammantaget är därför även 

betydelsen av kontexten i förbättringsarbete central och en stor påverkansfaktor (32). 

Kontexten kan vara olika förberedd för förbättringsarbete och kontextens mottaglighet kan 

bero på olika faktorer såsom benägenheten för förändring, förändringsklimatet i 

verksamheten,  och hur mogna  medarbetarna och organisationen är (40).  

Förändringspsykologi 

Förståelse av psykologi är kunskap om hur människor påverkas och motiveras tillförändringar 

men också hur samspelet människor emellan fungerar (45). Brist på förståelse och kunskap 

kring varför förändringen ska göras skapar ofta förändringsmotsånd. Genom att motivera 

medarbetarna och ge kunskap om hur förändringen påverkar arbetssätt och arbetsplats och hur 

systemet påverkas kan motståndet minskas (36). Multiprofessionella organisationer är en 

utmaning för ledarskapet då många professioner agerar på eget bevåg och är misstänksamma 

mot traditionell styrning (41). För att skapa en stödjande miljö och ett förhållningssätt för 

medarbetarnas möjligheter till förbättringsarbetet, är det viktigt att ledningen skapar ett ram-

verk som främjar förbättringsarbetet (42). Tre faktorer som anses centrala i detta arbete är 

bygga kunskap, vidta åtgärder, granska och reflektera (42). När ledningen är tydlig i sin 

kommunikation skapas förutsättningar och en förståelse hos medarbetarna för det uppdraget 

(43). Av central vikt för ledare är också att skapa möjligheter för medarbetarna att få tid och 

utrymme att förbättra den vård och omsorg medarbetarna bedriver vilket i sin tur skapar det 

klimat som stimulerar förbättringsarbete (36). Van Vactor har i en studie i USA uppmärk-

sammat den kraft som krävs för att få förändring i verksamheten samt att en viktig faktor i 

förbättringsarbete är ett effektivt och tydligt ledarskap (44).  Snowden et al betonar flexibilite-

ten en god ledare bör ha för att ständigt anpassa ledarskapet och beslutstagandet efter det kon-

text som är rådande (45). Medarbetarnas roll i att verka för systematiskt förbättringsarbete 

handlar bland annat om att förstå sambandet mellan den professionella kunskapen och 

förbättringskunskapen. På detta sätt inkluderas även medarbetarnas professionella kunskap 

och dess värderingar (Figur 4) (32,36). 

 

Förståelse för variation 

För att se om en förändring är en förbättring behövs kunskap om mätningar. Vid tolkning av 

mätningar behövs en förståelse av variation, att skräddarsy mätningar och att mäta rätt saker 

(46-48). Genom att visualisera och skapa förståelse för mätningar skapas även delaktighet i 

förbättringsarbetet (47,49).  
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Kunskapsteori  

Den fjärde teorin handlar om lärandestyrt förändringsarbete och om ledarskap. Den beskriver 

hur människor tar till sig kunskap och hur kunskap görs till en del av människan (36). Syste-

matiskt förbättringsarbete och lärande har en tydlig koppling till varandra. När fokus endast 

ligger på att lösa problemet (single loop) i ställer för att hitta de bakomliggande faktorerna till 

varför problemet uppstår genereras inga hållbara lösningar för problemet.. När medarbetare 

reflekterar över varför problemen uppstår, hur liknande händelser hanterats tidigare och skap-

ar ett nytt angreppssätt blir det ett double loop-lärande (50). Förmågan till lärande beror på 

många faktorer, bl.a. komplexiteten i problemet, möjligheter att få feedback och vikten av att 

få vara aktiv i problemlösningen (51). En del av lärandet är att med visualisering använda 

mätningar för att skapa förståelse och kunskap om vad som händer i förbättringsarbetet (51).  

 

Lokal kontext för förbättringsarbetet 
 

Förbättringsarbetet utfördes i den nybyggda verksamheten för rättspsykiatrisk slutenvård Rå-

gården inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. Slutenvården består av åtta enheter varav fyra 

rehabenheter, en akutenhet, en enhet för utredning och bedömning, ett aktivitetshus och den 

gemensamma administrationen. Rehabenheterna består vardera av 18 vårdplatser uppdelade i 

två byggnadsvingar. Rågården har sammanlagt 96 slutenvårdsplatser varav 72 platser är på 

rehabenheterna. Patientflödet till rehabenheterna påverkas till största del av antal patienter 

dömda till rättspsykiatrisk slutenvård inom Västra Götaland. Eftersom patienterna är dömda 

till vård i stället för fängelse har verksamheten säkerhetsklassificering 1 och 2, vilket innebär 

hög och mycket hög säkerhetsnivå. Säkerhetsnivån regleras av SOSFS 2006:9 vilket medför 

att det finns restriktioner och riktlinjer kring bl.a. patienternas rörelsemöjlighet inom och 

utanför verksamhetens område det s.k. skalskyddet (8). Säkerhetsklassificeringen medför vi-

dare att verksamheten är tillsluten med tre kontrollerade öppningar: persontrafik, biltransport 

till akuten och leverans av varor. 

 

Nybyggnationen av Rågården har utformats med fokus på att miljö, lokaler och innehållet i 

vården ska förbereda patienterna för ett liv i samhället (30). Patienterna skall vara aktiva i det 

dagliga livet, uppmuntras att sköta hygien och medicinering och att träna nedsatta funktioner 

(30). Under projekttiden för nybyggnationen  bedrevs ett strukturerat arbete med förberedelser 

kring vad den nya visionen för Rågården skulle innebära i praktiken (30). Verksamheten 

gjorde bl.a. en omfattande inventering kring medarbetarnas intresse och möjlighet att delta i 

funktionsgrupper, vidare definierades roller och uppdrag i det nya arbetssättet. Medarbetarnas 

uppdrag i funktionsgrupperna skall vara att stödja patienterna, bidra med kunskap om 

hantverket/aktiviteten och verka för säkerheten. ”Rågårdstänket”
2
 togs fram med fokus på att 

arbeta verksamhetsövergripande och med fokus på rehabilitering. Vid inflyttningen till den 

nybyggda verksamheten blev det svårt för medarbetarna att realisera detta i praktiken. Flytten 

innebar även en del omsättning av medarbetare på både enhets- och ledningsnivå vilket 

medförde att nyrekryterade medarbetare inte fick samma förförståelse för ”Rågårdstänket”. 

Detta medförde att kunskap om viktiga begrepp och visionen kring nybyggnaden inte var lika 

tydlig för alla medarbetare.  

 

                                                 
2
 Syftar på fokus på rehabilitering, ett verksamhetsövergripande synsätt, värdegrundens fem delar och verksam-

hetsidé och vision 
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Mikrosystemen på Rågården 
 

Nedan beskrivs Rågården utifrån Batalden et al’s verktyg 5P för att analysera kliniska mikro-

system (49). I detta arbete har 6P (en vidare utveckling av 5P av Jönköping Academy) an-

vänts för att inkludera passionen hos medarbetarna i den miljön förbättringsarbetet har bedri-

vits i (Figur 5). 

 

 
 

Figur 5. 6P i förbättringsmiljön Rågårdens rättspsykiatriska verksamhet (Jönköping Academy). 
 

Syfte: 

Rågårdens uppdrag är att i slutenvård tillgodose patienternas individuella vårdbehov såväl 

som kraven på samhällsskydd. Verksamhetens vision är: Inga nya brott begås på grund av 

psykisk ohälsa (30).  

 

Patienter: 

Patienterna är dömda till rättspsykiatrisk vård. Den genomsnittliga vårdtiden är 73 månader, 

84 % är män och genomsnittsåldern är 42 år (9). Patienterna har en allvarlig psykisk störning 

och majoriteten av patienterna har SUP (3). Merparten av patienterna har multipla diagoser 

och samsjuklighet med missbruk samt påverkas i vardagen av kognitiva funktionsnedsätt-

ningar (30).  

 

Människor: 
Patienten ses som en viktig aktör och motiveras till att vara delaktig i vård och rehabiliterings 

arbete. Närstående är ofta betydelsefulla personer för patienterna och verksamheten arbetar 

aktivt med att involvera dessa. Medarbetargruppen har en bred kompetens. Det finns en sprid-

ning i ålder och anställningstid, där skötarna är den största medarbetargruppen och som står 

för minst nyanställningar och har längsta anställningstiderna. Sjuksköterskor är den näst 

största gruppen. Verksamheten har en utmaning att bemanna med sjuksköterskor på grund av 

en generell brist på sjuksköterskor i hela landet. Skötare, behandlingsassistenter och sjukskö-

terskor arbetar närmast patienterna i det dagliga arbetet. Fördelningen män/kvinnor bland 

medarbetarna är jämn och många medarbetare har mångkulturell kunskap; medarbetarna be-

härskar tillsammans cirka 24 språk. 

 

Flöde: 

Medarbetarna på varje rehabenhet har anmält sig till att delta i olika funktionsgrupper och ska 

schemalägga arbetstiden så att det finns möjlighet till detta. Samordnaren på medarbetarens 
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rehabenhet planerar logistiken för enheten och verkar för att medarbetarna ska ha möjlighet 

att delta i funktionsgrupperna. Funktionsgruppernas process beskrivs nedan (Figur 6). 

 

 
Figur 6. Funktionsgruppernas process. 

 

Mönster: 
De mönster som verksamhetens ledning och även medarbetarna uppmärksammat är bl.a. att 

det upplevs svårt att få all logistik att fungera. Rehabenheterna tenderar också att skapa en-

hetsspecifika lösningar i stället för den verksamhetsövergripande samverkan (Rågårdstänket) 

som var en viktig del i visionen för nybygget (30).  

 

Passion: 

Drivkraft är en del i passionen och innebär strävan, engagemange och motivation (52). Det 

finns en vilja att skapa värde för patienterna och utveckla vården för bättre rehabilitering hos 

många medarbetare (49,51).   

 

Sammanfattningsvis stärker den bild av Rågården som framträder i 6P det lokala problemet 

med logistik för att tillgodose patienternas behov av rehabilitering. 

Systematiskt förbättringsarbete  
 

Förändringsarbetet på Rågården började med att ledningsgruppen analyserade hot, svagheter, 

styrkor och möjligheter i verksamheten kring begreppet aktiv rehabilitering (rehabilitering i 

aktivitet) i en SWOT-analys där styrkor, svagheter, möjligheter och hot belystes (53). Resulta-

tet av ledningsgruppens SWOT-analys visade att problemet består av tre delar som alla påver-

kar patienternas möjligheter till rehabilitering i aktivitet på olika sätt och nivåer (Bilaga 2). 

 
Tabell 1 Förbättringsområden i rättspsykiatrisk slutenvård, Göteborg 

Område  Konsekvens  
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1. Otydlighet i ledningen 

kring centrala be-

grepps betydelse  

När centrala begrepp inte är definierade medför det en otydlighet och utrymme för 

fria tolkningar kring vad verksamhetens behandlingsarbete består av. Det ska finnas 

en balans mellan vad verksamheten säger att den gör ”Espoused theory” och vad 

den i själva verket gör ”Theory in use” (50). 

2. Brister i logistik, pla-

nering och samordning 

kring aktiviteter  

Bristerna i logistik, planering och samordning märks på flera nivåer, dels i det pri-

mära patientarbetet men också i det sekundära genom att tid läggs på strukturella 

arbeten. Verksamheten påverkas av de svårigheter som sker vid stora förändringar 

av organisatorisk art, så som exempelvis en flytt genom att verka  inåt och skapa 

stuprörstänkande i stället för att se till heheten (54-56). 

3. Kunskapsbrist hos 

medarbetare 

  

Kunskapsbristen medarbetarna upplever själva beror troligen på den kultur som har 

rått under lång tid. Det har varit ett fokus på ”att fostra” och rehabilitering har inte 

varit det primära målet (11). Detta tidigare fokus innebär även att verksamheten har 

börjat titta på vilka andra professioner som skulle kunna bidra till att patienterna får 

bra kvalitet i sin behandling. Detta arbete är i sin linda och behöver precisseras 

tydligare. 

 

Ledningsgruppen beslutade efter detta att bedriva förändringsarbeten i tre förbättringsgrupper, 

två grupper bestod av medarbetare i ledningsgruppen och en tredje grupp (projektgruppen) 

bestod av medarbetare från slutenvårdens alla enheter och hade representation från flera olika 

professioner (53). Ledningsgruppens arbetsgrupper arbetar med centrala begrepps betydelse 

och kunskapsbrister (Område 1 och 3 Tabell 1) och projektgruppen med logistik, planering 

och samordning (Område 2 Tabell 1). En styrgrupp till projektgruppen bildades och bestod av 

medarbetare från ledningsgruppen  

 

Multiprofessionellt angreppssätt 

Projektets styrgrupp och författaren till detta arbete tog gemensamt fram strukturen på hur 

projektgruppen sammansättning skulle se ut (53). De funktioner och professioner som valdes 

täckte alla de enheter som påverkas av brister i logistik, planering och samordning. Genom att 

involvera alla enheter som berörs av problemet skapas gynnsamma förutsättningar för förbätt-

ringsarbetet (46). 

 

Förstudie  

Patientenkät  

Det var viktigt att få kunskap om patienternas upplevelse av utbudet på de rehabiliterande 

aktiviteterna. Enkäter formulerades och skickades ut till alla patienter på rehabenheterna i 

september 2014 (Bilaga 3). När utbudet möter patienternas önskningar skapas meningsfulla 

aktiviteter som motiverar patienterna att delta (13,15,16). Enkätsvaren visade att patienterna 

till stor del var nöjda med aktiviteterna. De få nya aktiviteterna som önskades kan erbjudas 

inom ramen för de funktionsgrupper som redan finns.  

 

GAP-analyser 

Innan projektgruppen bildades gav medarbetare från alla åtta enheterna synen på aktiv rehabi-

litering sett ur ett logistiskt perspektiv. Fem grupper med cirka 15 medarbetare i varje grupp 

belyste nuläget och det önskade läget ur ett framtidsperspektiv (GAP-analys) (57).  

 

Processkartläggning 
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För att få förståelse för vilka delar i processen och faktorer i systemet som påverkar medarbe-

tarnas möjlighet att deltaga som funktionsgruppsdeltagare gjordes en processkartläggning 

(Figur 6) (37,47). 

 

Ledningsgruppens förbättringsarbete 

Ledningsgruppens två arbetsgrupper har parallellt med projektgruppens arbete bedrivit ett 

förändringsarbete (Bilaga 4, Bilaga 5). Arbetsgrupperna har arbetat vidare med definiering av 

centrala begrepp så som rättspsykiatrisk rehabilitering, mål, uppdrag och roller samt den 

kompetensbrist som framkom i dels SWOT-analysen gjord av ledningsgruppen och dels i de 

fem GAP-analyserna gjorda med medarbetarna. Brainstorming, problemlösning och gruppar-

beten har använts för att lösa problem, få fram adekvata förbättringsidéer och komma vidare i 

processen (47). Arbetsgruppernas insatser har samordnats av författaren och rättpsykiatrins 

verksamhetssamordnare men har inte närmare ingått i uppsatsens förbättringsarbete. Det finns 

en korrelation mellan arbetsgruppernas förbättringsarbete och projektgruppens arbete så till 

vida att det är olika angreppsvinklar för att förbättra patienternas möjligheter till rehabilitering 

i aktiviteter. Detta arbete kommer inte fokusera på ledningsgruppens arbete utan på den sär-

skilda projektgruppens förbättringsarbete som beskrivs nedan.  

 

Projektgruppens förbättringsarbete 

Projektgruppens första uppgift var att analysera och sammanställa GAP-analyserna som gjorts 

i förstudien.  Fokus var verksamhetsövergripande förbättringsområden som hade påverkan på 

logistik, planering och samordning för att på så vis frigöra mer tid till patienternas rehabilite-

ringsarbete (Område 2, Tabell 1). Efter detta startade projektgruppen med tre förbättringsidéer 

(Tabell 2). 

 
Tabell 2. Förbättringsidéer som tagits fram av projektgruppen. 

 
 

Förbättringsidéer 

 

 

Innan genomförandet  

 

 

Önskat läge 

 

Förväntade vinster för pati-

enterna 

1 Gemensamma  

matinköp  

 

 

1-2 medarbetare hand-

lar mat 2-4 gånger per 

vecka från varje rehab-

enhet 

Bil bokas en gång per 

vecka för gemensamma 

matinköp för alla  

rehabenheter 

Ökade möjligheter att genom-

föra patientaktiviteter då de 

två bilarna inte ständigt är 

bokade för matinköp. 

 

2 Användning av 

matbeställningssy-

stemet Matilda 

Matbeställningssyste-

met Matilda används 

inte i tillräcklig ut-

sträckning  

Ökad användning av 

Matilda 

Medarbetarna lägger mindre 

tid på att göra inköp, vilket ger 

mer tid för patientarbete  

3 Förflyttning utan 

beledsagning på 

inre park 

         

 

Alla patienter på   

rehabenheterna blir 

beledsagade av en/två 

medarbetare till/från 

aktivitetshuset 

Patienter med frigång 

och/eller permission 

går själva till aktivi-

tetshuset 

Patienten kan själv välja när 

och hur många gånger patien-

ten vill gå till aktivitetshuset. 

Medarbetarna får mer tid för 

patientarbete 

 

Förbättringsidéerna syftar till att frigöra mer tid för patientarbete. Medarbetarna lägger i dag 

stor del av sin arbetstid på att få logistik, planering och samordning att fungera på rehabenhet-

erna. Genom att verka för ett verksamhetsövergripande synsätt kan påverkan på patientarbetet 
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minska. Villa et al tar i en artikel rörande sjukhusövergripande flöde upp hur logistik är av-

hängigt på hur planering och samordning fungerar i en organisation (54). Rehabenheterna har 

en benägenhet att skapa enhetsspecifika lösningar som är i direkt motsats till det 

verksamhetsövergripande perspektivet som eftersträvas. Den kritiska punkten är när samord-

ningen kring flera enheter saknas. Då skapas ett stuprörstänkande på enheterna och en tendens 

att titta bakåt vid problemlösning (55,56). Logistik, planering och samordning bör istället ha 

följsammare processer och de samverkansmöjligheter som finns bör uttnyttjas (55,56).  

 

Projektgruppen har under hösten 2014 och våren 2015 arbetat vidare med förbättringsidéer 

rörande verksamhetens hantering av matinköp och beledsagning genom nya SWOT- och 

GAP-analyser och genom att belysa bakomliggande orsaker i fiskbensdiagram (47,53,57). 

 

En påverkansanalys har gjorts för att förtydliga de påverkansfaktorer som var aktuella för att 

nå målet med förbättringsarbetet (Figur 7) (58). 

 

 
 

Figur 7. Påverkansanalys av förbättringsarbetet. 
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För att genomföra själva förändringsidéerna användes Nolans förbättringsmodell (Figur 8) 

(49). I projektgruppen har det förts diskussioner kring vad projektgruppen vill åstadkomma 

(Mål), hur det går att säkerställa att en förändring är en förbättring (Mått) och vilka föränd-

ringar som kan leda till förbättringar (Idéer). Gruppen planerade tester (Planera), utförde små 

tester (Göra), studerade utfallet (Studera) och agerade på resultatet (Agera) (49). 

 

 
Figur 8. Nolans förbättringsmodell och Demings PGSA (49). 

 

Det övergripande målet med de tre planerade förbättringarna var att:  

 

 senast den 31/3 2015 ska alla 72 slutenvårdspatienter på rehabenheterna ges möjlig-

het att under dagtid få rehabilitering i aktiviteter.  

 

För att säkerställa att det övergripande målet skall vara möjligt att uppnå tittade projektgrup-

pen på om målet var specifikt, mätbart, accepterat av de inblandade och realistiskt (SMART) 

(37).   

 

Datainsamling och analys 

För att svara på frågan om de olika förbättringsidéerna leder till en förbättring eller ej använ-

des mätningar som kopplas till syftet med förbättringsarbetet (47). De kvantitativa datain-

samlingarna för projektgruppens förbättringsarbete utfördes på rehabenheterna och aktivitets-

huset (Tabell 3).  

 
 

Tabell 3. Datainsamling i förbättringsarbetet. 

 
Förändrings 

ideer

 

Datainsamling  Tid/frekvens 

1. Processmått Antal bokade bilar för matinköp  Mätning under september 2014 och en mätning 

under mars 2015  

2. Processmått Inköp gjorda i matbeställningssystemet 

Matilda 

En mätning innan interventionerna i september 

2014 och en mätning efter interventionerna i mars 

2015 

3. Processmått Antal patienter med frigång och/eller 

permission som besöker aktivitetshuset  

Veckomätning med start vid interventionsens infö-

rande och fortsatt under förbättringsarbetets gång 
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   Resultatmått Planerade aktiviteter som sker utanför 

rehabenheterna, 

Daglig mätning med start i september 2014 och 

fortsatt under förbättringsarbetets gång 

  Balanserande 

mätning 
3
 

Spontana aktiviteter som utförs utan 

koppling till patientens rehabilitering 

Daglig mätning med start i september 2014 och 

fortsatt under förbättringsarbetets gång 

Förbättringsar-

betets process  

Projektgruppens skattning av processen 

i förbättringsarbetet 

Månadsmätning under förbättringsarbetets gång 

 

Statistiska analyser gjordes för att finna eventuella trender i datamaterialet (46). Datain-

samlingen av planerade och spontana aktiviteter har sammanställts vid flertalet tillfällen under 

förbättringsarbetets gång och skickats till enheterna för att visualisera för medarbetarna hur 

patientflödet ser ut gällande patienter i aktivitet (46). Mätningarna har tagits upp, visualiserats 

och diskuterats på rehabenheternas APT. Projektgruppen har arbetat med visualisering och 

analys av mätningar för att dra adekvata slutsatser i förbättringsarbetet. 

 

Förbättringsarbetet  

Förbättringsarbetet utfördes genom ett agilt arbetssätt (59). I agil projektledning lyfts tre 

punkter av vikt vid möten: 

 

 I vilken egenskap medverkar jag i mötet? 

 Vilka förväntningar har gruppen på mig under mötet? 

 Vad ska mötet mynna ut i? 

 

Agilt arbetssätt innebär också att det inte finns några förslag till förändringar innan projektet 

dragits igång och att projektledarens roll i denna grupp har en mer tillbakadragen position där 

det mer handlar om att bana väg och undanröja hinder för projektgruppens arbete (59). Agilt 

arbetssätt medför även att det finns en öppenhet för förändrade krav och att förbättringar 

kommer fram under arbetets gång (59). Metoden valdes då arbetssättet kändes kreativt och 

flexibelt samt hade likheter med hur PGSA arbete bedrivs (49). 

 

Effektiva möten belyses av Nelson et al och är en metod som kommer användes i projekt-

gruppen (49). Medarbetarna i projektgruppen var inte förtroliga med denna mötesstruktur men 

den förklarades och infördes av författaren för att skapa möjligheter till stringenta och effek-

tiva möten då tidsaspekten var viktig. Alla medarbetare fick ta tid från ordinarie arbetsuppgif-

ter för att genomföra projektmötena och det var då angeläget att projektet löpte framåt och att 

mötena var produktiva. 

 

I samband med planeringen av projektet har en tidsplan upprättats för förbättringsarbetet och 

studien (Bilaga 6) (60). Planen har varit ett stöd under projekttiden och hjälpt projektgruppen 

att hålla tidsstrukturen på de möten som varit viktiga för gruppens arbete. Projektgruppens 

arbete har till stor del följt den uppgjorda tidsplanen för projektet. Avvikelsen har bland annat 

varit att möten med projektgruppens styrgrupp blivit inställda. Orsaken till att dessa möten 

inte fullföljdes enligt planeringen var att tre av fem medarbetare i gruppen avslutat sina tjäns-

ter i verksamheten och att de nya medarbetarna tillträtt styrgruppen först i april 2015.  

 

Informationsöverföring är en central del i förbättringsarbete och vikten med att kommunicera 

rätt saker med rätt människor och i rätt tid är centrala för projektets framgång (61,62). Konti-

nuitet i kommunikation och möten är en faktor som även lyfts i agil projektledning (59). Då 

                                                 
3
 Balanserande mätning menas här med att säkerställa att inget oväntat händer i andra delar av systemet. 
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projektgruppen till stor del består av medarbetare som arbetar på schema är det svårigheter 

med att bestämma en viss veckodag för möten. Projektgruppsmötena har redan planerats in 

för våren och hösten, detta för att ge utrymme för den flexibilitet som är nödvändig vid sche-

maläggning (bilaga 6). Kommunikationsplanen har därför utformats för att säkerställa att pro-

jektgruppen ger rätt information till rätt mottagare (Bilaga 7) (60). Ansvaret för tids- och 

kommunikationsplanen har varit gemensamt för projektgruppen och projektledaren. 

Resultatet av förbättringsarbetet 
 

 

I det följande avsnittet redovisas förbättringsarbetets resultat.  

PGSA 1. Gemensamma matinköp 
 

Planera 

Projektgruppen tog fram en struktur för samordning av rehabenheternas matinköp med målet 

att skapa bättre logistik. Den förväntade effekten var mer tid till patientarbete och bättre han-

tering av medarbetarresurser. Förbättringsidéen var att en medarbetare från varje rehabenhet 

skulle åka tillsammans och göra matinköpen i en närbelägen affär. Vårdenhetscheferna och 

samordnarna fick innan förbättringsarbetet startade information om de förändringar som 

skulle göras och när de skulle startas. En baslinje under september och oktober mättes upp för 

att kunna jämföra resultatet efter förbättringsidén med. Före förbättringsarbetet genomfördes 

gjordes varje vecka två till fyra matinköp av två medarbetare/ rehabenhet. Medarbetarna var 

under matinköpen borta från verksamheten i cirka 60 minuter varje gång. 

Göra  

Testen av förbättringsidén startade i november (vecka 45). Säkerhetsoperatörerna hade ansvar 

för att boka bilarna och att förmedla information. Samordnarna på varje rehabenhet ansvarade 

för att planera in tid för gemmensamma matinköp. Medarbetarna hade ansvar för att planera 

vad som ska inköpas varje onsdag. Under förbättringsarbetets gång har information förmed-

lats till ledningsgruppen, vårdenhetscheferna och till samordnarna. Information har upprepats 

vid flertal gånger och när önskemål om detta framkommit. Informationen har innehållit vad 

som skulle göras, hur det skulle gå till och tidsperspektiv för testen. 

Studera  

Resultatet visar att bilbokningar för matinköp sjönk under förbättringsarbetet från 17 bokade 

bilar (cirka 60 minuter/gång) i oktober (2014) till 6 bokade bilar (cirka 30 minuter/gång) i 

mars (2015) (Figur 9). Data kan stratifieras ner till varje rehabenhet. Figur 9 visar ett positivt 

resultat där antalet bokade bilar stadigt har sjunkit över tid. Under januari noterades en ökning 

av bilbokning för matinköp framförallt på en rehabenhet. Projektgruppen besökte rehabenhet-

en i februari (vecka 9) för att ytterligare diskutera förbättringsarbetet, kopplingen till Rågårds-

tänket, betydelsen för patienterna och verksamhetens hantering av resurser. Denna informat-

ion ledde till en tydlig sänkning av bilbokningen. Efter införandet av förbättringsidéen åker en 

medarbetare från varje rehabenhet en gång i veckan och är borta cirka 30 minuter. Samman-

fattningsvis försvann innan genomförandet 16-32 timmar av medarbetarresurser varje vecka 

från varje rehabenhet. Efter genomförandet går 30-60 minuter av medarbetarresurser till ma-

tinköp varje vecka på varje rehabenhet. 

 



 

16 

Agera  

Testen slog väl ut resultatmässigt och är nu en rutin för hur matinköpen med bil ska göras. 

Projektgruppen följer mätningen för att säkerställa att arbetssättet blir hållbart. 

 
 

 
Figur 9. Antal bokade bilar för inköp av mat gällande alla 4 rehabenheterna  

under hösten 2014 – våren 2015. 

 
 

PGSA 2. Matbeställningssystemet Matilda 
 

Planera  

Projektgruppen har genom fiskbensdiagram kommit fram till att det finns en kunskapsbrist 

gällande varför Matilda ska användas. Relevant information om Matilda sammanställdes. En 

baslinje plockades ut från september 2014 för att jämföra med resultatet efter förbättringsar-

betet. 

Göra  

Förbättringsarbetet startade vecka 3. Information om Matilda har bedrivits i flera forum. Dis-

kussioner har förts i ett ”matråd” där den externa leverantören och medarbetare från Rågården 

ingår. Diskussioner har skett i ledningsgruppen där data visualiserats, diskuterats och slutsat-

ser dragits. Information har skett i ledningsgruppen till vårdenhetscheferna och till samord-

narna där det har förtydligats att matinköpen i första hand ska göras i Matilda och komplette-

ras av matinköp utanför skalskyddet. Information och diskussioner med mikrosystemet har 

skett löpande under testet. 

Studera  

Resultatet visar på en procentuell ökning på 2 % mellan de två mättillfällen i september 2014 

och mars 2015 (Figur 10).  
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Agera  

Resultatet är positivt men mätningar över tid behöver göras för att få en tydligare bild av vari-

ationen. Fortsatt information i de redan befintliga forumen kommer ges.  

 

 
Figur 10. Kostnaden för de inköp som gjorts på alla rehabenheter i beställarsystemet Matilda före för-

bättringsarbetet i september 2014 och efter förbättringsarbetet i mars 2015. 

 

PGSA 3. Patienter med frigång och/eller permission som själva 

går till aktivitetshuset 
 

Planera 

En plan har arbetats fram för hur patienter med frigång och/eller permission ska kunna gå till 

aktivitetshuset utan beledsagning. Möjligheten är begränsad till eftermiddagar två gånger per 

vecka. Rehabenhet 2 och 8 valdes ut som lämpliga då patienternas problematik skiljer sig åt 

mellan rehabenheterna. Patienterna på rehabenhet 2 har behov av en längre anpassningstid till 

förändringar än patienterna på rehabenhet 8. Vid testets start hade även rehabenhet 8 många 

patienter med frigång och/eller permission. Rehabenhet 3 och 7 var inte aktuella i första testen 

på grund av att andra säkerhetensperspektiv påverkar dessa rehabenheter. Verksamhetens Sä-

kerhetsansvarig har vid flertalet tillfällen varit med i projektgruppens diskussioner för att sä-

kerställa att verksamheten följer säkerhetsföreskrifterna. Information har getts i ledningsgrup-

pen, till vårdenhetscheferna och samordnarna. Rutin har skrivits för att ytterligare säkerställa 

säkerheten. Baslinjen var 0 då patienter inte haft möjlighet att gå själva innan förbättringsidén 

testades. 

Göra  

Testet av förbättringsidén startade vecka 49. Medarbetare från rehabenhet 2 och 8 är extra 

resurs på aktivitetshuset tillsammans med en extra avsatt medarbetare från aktivitetshuset. 

Medarbetarna på rehabenheterna följer den rutin som framtagits och säkerställer att patienter 

som går från rehabenheten till aktivitetshuset är under uppsikt fram till att medarbetare på 

aktivitetshuset tar över. Medarbetare från aktivitetshuset ansvarar för att säkerhetsklassifice-

ringen följs när patienten ska gå tillbaka till rehabenheten. Information och diskussioner med 
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medarbetare i mikrosystemet har skett kontinuerligt under testen. Utskick har gjorts vid flera 

tillfällen med information och förtydliganden. 

Studera  

Patienterna upplevde förbättringsidén positivt. Variationen i mätningen speglar konsekven-

serna av patienternas psykiatriska problematik. Denna variation är en förväntad variation då 

patienternas psykiska mående och kognitiva funktioner är känd i verksamheten. Från vecka 

åtta är det färre patienter som har frigång och/eller permission vilket medför att färre patienter 

kan gå själva till aktivitetshuset. Patienter med frigång och/eller permission har inte tidigare 

haft möjlighet att gå utan beledsagning, varför inga patienter registrerats innan vecka 49. Fi-

gur 11 visar att de första två veckorna efter julhelgerna var det svårigheter att få igång förbätt-

ringsarbetet igen men från och med vecka 4 har patienter från rehabenhet 8 i stort sett gått till 

aktivitetshuset själva varje vecka. Rehabenhet 2 har färre patienter med frigång och/eller per-

mission samt patienter som har större svårigheter att gå själva till aktivitetshuset.  

Agera   

Patienterna är nöjda och resultatet är positivt. Nästa steg blir att ta fram en struktur så att pati-

enterna på rehabenhet 3 och 7 också kan gå till aktivitetshuset utan beledsagning.   

 

 
Figur 11 Antal patienter med frigång och/eller permission från rehabenhet 2 och 8 som själva går till 

aktivitetshuset 

Övergripande mål om att erbjuda möjlighet att få rehabilitering 

  
När patienterna lämnar rehabenheten förs detta in i en in- och utlista. Projektgruppen arbetade 

om listan så kolumner med planerade och spontana aktiviteter lades till. Information om för-

ändringarna i de redan befintliga in- och utlistorna gjordes i ledningsgruppen, till vårdenhets-

cheferna och till samordnarna. Säkerhetsansvarig i verksamheten lyfte rutinen till diskussion 

på ledningsgruppsmöte. Informationen mailades med den nya strukturen på in- och utlistan 

samt information om varför denna förändrings skulle införas. 
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Planerade aktiviteter 

Planerade aktiviteter är rehabiliterande aktiviteter. De har tillsammans med patienten och pa-

tientens team planerats in för att patienten ska träna de funktionsnedsättningar som finns. 

Dessa aktiviteter är kopplade till patientens vårdplan. Figur 12 visar alla rehabenheternas pla-

nerade aktiviteter. Diagramet åskådliggör en process med variation som från vecka åtta indi-

kerar en nedåtgående trend. Mätningen kan statistiskt säkerställas som en shift om mätningar 

från vecka 16-18 ligger under medelvärdet. Den övre styrgränsen ligger på 339 aktiviteter, 

medelvärdet är 262 aktiviteter och den undre styrgränsen är 185 planerade aktiviteter. Vecka 

elva till vecka 15 ligger under medelvärdet. Det är en mätning över tid och mätningen kom-

mer fortsätta då förbättringsarbeten fortsätter under 2015. 

 

 
Figur 12. Antal Planerade aktiviteter från alla fyra rehabenheterna.  

Pilarna visar när förbättringsarbeten startade v 45, v 49 och v 3.  

 

Spontana aktiviteter 

Spontana aktiviteter är inte kopplade till patienternas vårdplan och består bland annat av 

ostrukturerade aktiviteter såsom inköp på caféet i aktivitetshuset samt frigång och permission. 

De spontana aktiviteterna borde inte öka under förbättringsarbetet. Information om spontana 

aktiviteter gavs samtidigt och i samma omfattning som de planerade aktiviteterna. Figur 13 

visar alla rehabenheternas spontana aktiviteter. Diagramet åskådliggör en process med variat-

ion som från vecka åtta indikerar en uppåtgående trend. Mätningen kan statistiskt säkerställas 

som en shift om mätningen från vecka 16 ligger över medelvärdet. Den övre styrgränsen lig-

ger på 280 aktiviteter, medelvärdet är 197 aktiviteter och den undre styrgränsen är 142 plane-

rade aktiviteter. Vecka elva till vecka 15 ligger under medelvärdet. Medelvärdet från vecka 

fyra till vecka 15 är 212 spontana aktiviteter vilket är över medelvärdet för hela mätperioden. 

Det är en mätning över tid och mätningen kommer fortsätta då förbättringsarbeten fortsätter 

under 2015. 
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Figur 13 Antal spontana aktiviteter från alla fyra rehabenheterna 

 

Projektgruppens process i förbättringsarbetet 
Projektgruppen har varje månad skattat utvecklingen i förändringsarbetet. Data visar på en 

initieringsfas under de första 5 månaderna för att sedan öka i utveckling för varje månad. I 

januari 2015, nio månader in i förbättringsarbetet skattar projektgrupper att förändringar lett 

till förbättringar. Figur 14 illustrerar hur projektgruppens process sett ut under förbättringsar-

betet. 

 

 
Figur 14 Projektgruppens upplevelser av utveckling i förbättringsarbetets process 

 

Sammanfattning av resultaten 
 

Sammanfattningsvis illustrerar resultatet att de gemensamma matinköpen har gått från 17 bo-

kade bilar i oktober 2014, till sex bokade bilar i mars 2015. Rehabenheternas användning av 

Matilda har ökat med 3000 kr från september 2014 till mars 2015, vilket innebär en 2 % ök-
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ning. Patienter med frigång och/eller permission på rehabenhet 8 har i medeltal besökt aktivi-

tetshuset tre gånger i veckan medan patienterna från rehabenhet 2 har ett medelvärde på 0, 45 

besök per vecka. De planerade aktiviteterna ökade efter julhelgerna och nådde vecka fem 

samma antal planerade aktiviteter som innan jul. Sedan vecka åtta finns indikationer på att de 

planerade aktiviteterna har minskat. Vecka 11 till vecka 15 har mätpunkter under medelvär-

det. Mätningen visar att patientens möjligheter till rehabilitering inte ökat under förbättrings-

arbetet. Mätningen av de spontana aktiviteterna visar att det sker en stor andel spontana akti-

viteter. Mätningen indikerar på att de spontana aktiviteterna ökar. Medelvärdet sedan förbätt-

ringsinsatserna gjordes ligger under veckorna fyra till 15 på 212 spontana aktiviteter. Projekt-

gruppens process i förbättringsarbetet visar att gruppen skattar förbättringsresultat efter nio 

månaders arbete.  

  

Diskussion av förbättringsarbetets resultat 
 

 

PGSA 1 
 

Förbättringsarbetet med bilbokningar för gemensamma matinköp (PGSA 1) visar en förbätt-

ring gällande hur många bilar som använts. Vid starten av förbättringtesterna framkom det att 

delar av ledningsgruppen saknade tillräckligt med bakgrundsinformation gällande lednings-

gruppens SWOT-analys och de arbetsgrupper den genererat. Detta beror på flera faktorer där 

brister i information från projektgruppen är en faktor. Konsekvenserna blev att testen startade 

vecka 45 men alla rehabenheter deltog inte i förbättringsarbetet. Batalden et al lyfter fram 

vikten av att medarbetarna har förståelse av att en del av arbetet består i att utveckla verksam-

heten (36). Projektgruppen har vänt sig till makro-, meso, och mikrosystemet med anpassad 

information med syfte att skapa förståelse för förbättringsarbetet. Projektgruppen har varit på 

rehabenheter och diskuterat förbättringsidéen med medarbetarna med syfte att skapa delaktig-

het, motivation och förståelse för arbetet. En faktor som framkommit under förbättringsarbetet 

är antalet medarbetare som var engagerade i matinköp innan testen av förbättringsidén.  När 

varje rehabenhet såg till den egna enheten och bokade bilar till matinköp blev den totala tiden 

av medarbetarnas resurser och antal bokade bilar stor. När logistiken förbättrats och det sker 

verksamhetsövergripande matinköp finns större tillgänglighet till att boka bilar men också fler 

medarbetare på varje rehabenhet. Dock har det framkommit i diskussioner på rehabenheterna 

att alla medarbetarna inte riktigt ser fördelarna med detta utan tycker sig bli styrda av att det 

är en på förhand bestämd dag i veckan. 

 

PGSA 2 
 

Rehabenheterna ska beställa majoriteten av maten genom matbeställningssystemet Matilda. 

Det finns hinder i detta som påverkar resultatet. Maten som inköps i Matilda har högre kost-

nader än om maten hade inköpts i butik utanför verksamheten. Det blir en konflikt för medar-

betarna mellan att följa avtalen med externa leverantören kontra att hålla budget. Projektgrup-

pen valde att be den externa aktören om data för september 2014 och mars 2015 istället för att 

mäta över tid. Provost et al lyfter vikten av att mäta över tid för att förstå variationen i data 

(46). Det fanns en otydlig bild kring hur data togs fram ur Matilda och projektgruppen förvän-

tade en större skillnad mellan matinköpen i månaderna. Det var inte aktuellt att projektledaren 
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införskaffade behörighet till systemet för dessa två uttag. Om mätpunkter tagits fram över tid 

hade variationer i resultatet kunnat tolkas. Vårdenhetscheferna har bekräftat att Matilda an-

vänds i mycket högre utsträckning och flera rehabenheter har utvecklat samverkan med den 

externa aktören. Förbättringsarbetet kommer fortsätta och vårdenhetscheferna kan i det fort-

satta arbetet ta fram löpnade månadsdata från rehabenheterna. Det finns en viss korrelation 

mellan antal bilbokningar (PGSA 1) och inköpen i Matilda (PGSA 2).  

 

PGSA 3 
 

Patienter med frigång och/eller permission har sedan vecka 49 gått till aktiviteter i aktivitets-

huset utan beledsagning (PGSA 3). Diskussioner i projektgruppen pågår kring hur fler patien-

ter och rehabenheter ska kunna ta del av denna förbättring. En av svårigheterna med att öka 

patientdeltagandet och involvera de andra två rehabenheterna ligger i konsekvenserna av de 

lagrum och säkerhetsnivåer verksamheten har (4,5,8). Patienterna upplever förbättringsidén 

positivt. Det finns många variabler som påverkar denna mätning och som inte kan kontrolle-

ras. Specialistläkare har delegation att bedöma om patienten kan ha frigång och/eller permiss-

ion. Det sker dagliga riskbedömningar för att avgöra hur patienterna mår och om de kan gå på 

frigång eller permission. Patienten kan ha frigång och/eller permission men ändå själv upp-

leva att denne inte orkar/kan (på grund av den psykiatriska problematiken) gå till aktivitetshu-

set. Patienterna på de olika rehabenheterna har olika problematik och olika förmågor som 

påverkar patienternas förmåga att deltaga i rehabiliterande aktiviteter. 

 

Övergripande mål om att erbjuda möjlighet att få rehabilitering  
 

Planerade aktiviteter 

Mätningen har en variation mellan 185 och 310 planerade aktiviteter. Den ökning av plane-

rade aktiviteter som skedde efter PGSA 3 beror troligen inte på de tre förbättringsidéerna utan 

mer på en uppgång till den nivån som var innan nedgången som var under och strax efter jul-

helgerna. Diagrammet åskådliggör dock en uppgång efter PGSA 1, vilket var de gemen-

samma matinköpen. Resultatet visar att de planerade aktiviteterna inte har ökat utan indikerar 

en trend för nedgång. Projektgruppen tog fram mätningen med syfte att få en bild av hur 

mycket patienterna är engagerade i rehabiliterande aktiviteter. Elg talar om vikten av att förstå 

faktorer som påverkar mäningens reliabilitet (48). I denna datainsamling har alla medarbetare 

varit inblandade. Det medför att det finns utrymme för tolkningar kring vad som är en plane-

rad aktivitet. Provost et al lyfter vikten av att göra mätningar tillgängliga och enkla för de som 

ska utföra dem (46). Projektgruppens intention var att det skulle vara enkelt för medarbetarna 

och att mätningen skulle bli deras för att skapa delaktighet. Diskussioner pågår i projektgrup-

pen kring hur datainsamlingen kan göras stringentare för att öka reliabiliteten. 
 

Spontana aktiviteter  

Mätningen av spontana aktiviteter benämns i detta arbete som en balanserande mätning och 

togs fram för att säkerställa att det inte vid förbättringsarbete sker oväntade effekter i syste-

met. Mätningen visar att just dessa oväntade effekter har inträffat. Diagrammet åskådliggör 

hur de spontana aktiviteterna ökar över tid och indikerar en uppåtgående trend. Projektgrup-

pen tog fram denna mätning samtidigt som datainsamlingen av de planerade aktiviteterna. 
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Syftet med insamlingen av de spontana aktiviteterna är att följa att dessa aktiviteter inte ökar, 

vilket som här benämns som en balanserande mätning. Litteraturen påvisar vikten av att mäta 

och förstå mätningarna samt hur mätningar är en viktig faktor i förbättringsarbete (45,46,48). 

Genom att diskutera datainsamlingen med medarbetare från rehabenheterna har det fram-

kommit att det i datainsamlingen av spontana aktiviteter ingår frigång och permissioner samt 

att alla rehabenheter inte gör lika. De spontana aktiviteterna förhåller sig relativt oförändrade 

över tid men visar en uppgång från vecka åtta. Det bör finnas ett visst mått av spontana aktivi-

teter men denna ökning är tvärtemot det önskade resultatet.  

 

Resultatet av förbättringsidéerna visar på att logistiken har förbättrats vilket medför att mer tid 

för patientarbete har frisatts. Det är dock oklart hur denna frisatta tid har nyttjats. En orsak till 

att de spontana aktiviteterna ökar och de planerade minskar kan vara att den frigjorda tiden 

inte används till att öka patienternas möjligheter till rehabilitering i aktivitet.  

 

En annan andledning till förbättringsarbetets resultat kan vara att fler logistiska förbättringar 

behöver göras samt att de andra två utvecklingsområdenas förbättringar behövs för att öka 

patienternas möjlighet till rehabilitering i aktivitet. 

 

Ledningsgruppens förbättringsarbete 

Parallellt med projektgruppens arbete har förbättringsarbete bedrivits i ledningsgruppen (Bi-

laga 3). Arbetsgrupperna från ledningsgruppen har arbetat i workshops, grupparbete och kon-

sensusdiskussioner med att tydliggöra de olika centrala begreppen. Ledningsgruppen har även 

arbetat med att öka kunskapsnivån hos medarbetarna gällande rehabilitering i aktivitet. Detta 

arbete har bland annat involverat ny introduktionsutbildning, arbete med strategisk kompe-

tensförsörjning och påbörjat arbete med kompetensanalyser på alla enheter i verksamheten. 

 

Projektgruppens arbete 
 

Uppdraget till projektgruppen från ledningsgruppen var att arbeta med verksamhetsövergri-

pande logistik, planering och samordning. Gruppmedlemmarna hade inte tidigare arbetet ihop 

då de kom från alla delar av slutenvårdens enheter. Det medför att projektgruppen genomgick 

en grupputveckling där fokus låg på tillhöra- och samhörighetsfasen (FIRO) (60). Troligen 

beror detta på att teambildningen var effektiv och det stod klart från början vad som var pro-

jektets mål, samt vilka roller medarbetarna hade och förväntades bidra med (60). Projektgrup-

pens process i förbättringsarbetet har följts sedan start i april 2014. Ingen i projektgruppen 

hade tidigare arbetat med systematiskt förbättringsarbete varken i liten eller större skala. Ba-

talden et al belyser de kunskapsdomäner som det är viktigt att medarbetarna har förståelse för 

när utveckling av verksamheten ska bedrivas (36). Projektgruppens arbete startade därför med 

att medarbetarna fick en kort teoretisk inblick i förbättringskunskap.  

 

Under projekttiden har gruppen haft ett ständigt lärande. Argyris lyfter skillnaden mellan 

single loop och double loop-lärande (50). Projektgruppen har tillsammans reflekterat över de 

hinder som uppstått och letat efter nya sätt att lösa dem. Gruppen har också värdesatt varand-

ras olika synvinklar och förståelsegrunder, vilket ytterligare har fördjupat lärandet i gruppen. 

Ellström menar att lärande är avhängigt på att vara med i att lösa problemet, få feedback men 

också att visualisera mätningar för att skapa förståelse (51). Projektgruppen har varit lika en-

gagerad i alla frågor och varit aktiva i så väl problemlösning som reflektioner och diskussion-

er kring mätningar. Författaren har i rollen som projektledare värnat om att skapa en miljö där 
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allas erfarenhet och reflektioner är lika viktiga och där en känsla av högt i tak finns. Vid 

brainstorming och problemlösningar har alla tankar och idéer värderats lika vilket öppnat för 

en djupare förståelse och större engagemang i gruppen. 

 

Det har framkommit att medarbetarna haft svårighet att se det verksamhetsövergripande per-

spektivet, Rågårdstänket. När slutenvårdsverksamheten flyttade från de gamla lokalerna in till 

Rågården var enheterna tvungna att från första dagen få enheterna att fungera. Detta innebar 

att det redan från start blev en fokusering på den egna enheten. Forskning visar att detta 

påverkar och skapar olika kulturer, medarbetarnas syn på den egna enheten, de andra 

enheterna och det arbetsklimat som skapats mellan enheterna inom samma verksamhet 

(54,55). Antal rehabenheter ändrades i och med flytten från sex enheter till fyra, vilket med-

förde att många av medarbetarna fick nya kollegor. En annan skillnad var också lokalernas 

utformning från den traditionella vårdavdelningen till en rehabenhet uppdelad i två delar. 

Detta har medfört att medarbetarna haft ett större fokus på de egna rehabenheterna och att 

varje rehabenhet löser dagens utmaningar och problem på varje enskild enhet. Flera studier 

visar på konsekvenserna med logistik problematik så som med stuprörstänkande och att da-

gens problem löses med gårdagens lösningar (54-56). Konsekvenserna har blivit att det saknas 

ett övergripande sätt att hantera exempelvis resursfrågor. Tillsammans med de nya säkerhets-

nivåerna har det blivit en stor utmaning att få logistik, planering och samordning att fungera i 

verksamheten.  

 

Projektgruppen upptäckte att det fanns motstånd till förbättringsarbetet. Motståndet har fram-

kommit i så väl makro-, meso- och mikrosystemet och påverkat förbättringsarbetet. I detta 

arbete har författaren valt att definiera makro-, meso och mikrosystemet som följer: 

Makrosystemet: Verksamhetens ledning och stab 

Mesosystemet: Första linjens chefer och samordnarna 

Mikrosystemet: Patienter och medarbetare på rehabenheterna. 

 

Makrosystemet  

Forskning pekar på den betydelsen det har att ledare är tydliga i sin kommunikation och hur 

det skapar förutsättningar för medarbetarna att förstå och engageras i förbättringsarbete (43). 

Bakgrunden till motståndet kan vara att medarbetare i verksamhetens ledningsgrupp inte fått 

tillräcklig bakgrundskunskap gällande visionen med Rågården och tanken med verksamhetsö-

vergripande lösningar. I makrosystemet har de nya medarbetarna inte hunnit ta till sig kun-

skap om hur utfallet i SWOT-analysen i december 2013 genererat arbetsgrupper och vilka 

uppdrag dessa grupper fått. En annan förklaring kan också vara att informationen från pro-

jektgruppen inte upplevts som tillräckligt tydlig och inte varit tillräckligt frekvent. Vilket i sig 

troligen beror på att flera medarbetare i styrgruppen avslutade tjänstgöringen i verksamheten.  

Langley et al pekar på vikten av att högsta ledningen understöttar förbättringsarbetet och att 

ledningen aktivt kommunicerar ut syftet med förändringen (47). Makrosystemet hade gett 

mandat och var medveten om att förbättringsidéer skulle komma. Dock upplevdes det som att 

informationen om starten för första förbättringsidén kom för tätt inpå själva införandet. Stu-

dier visar att när en verksamhet ska styra mot systematiskt förbättringsarbetet krävs stor flexi-

bilitet hos ledare och ett effektivt och tydligt ledarskap (45,45). Konsekvenserna av att detta 

brustit har blivit att makrosystemet inte har stöttat förbättringsarbetet i den utsträckningen 

som behövdes i starten vilket i sig innebar att meso- och mikrosystemet inte prioriterade och 

tog till sig förbättringsidén.         
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Mesosystemet 

I mesosystemet har motståndet också funnits sedan första förbättringsidén startade och finns 

fortfarande till viss del kvar. Forskning lyfter att systemförstålse är en viktig faktor för att 

förstå varför förbättringsarbetet ska göras och hur det påverkar verksamheten (35,37). Mot-

ståndet i detta system kan bero på oförstålse för den problematik som kommer sig av att varje 

rehabenhet ser till sitt eget och gör enhetsspecifika lösningar gällande logistik och planering. I 

mikrosystemet finns också motstånd. Här kan motståndet handla om upplevelse av att inte 

vara delaktig, brist på förståelse och att den information som delgetts till makro- och mesosy-

stemet inte kommit mikrosystemet helt till kännedom. Litteraturen framhåller att delaktighet 

skapas bland annat genom att informera och genom en förståelse för systemet (36-37,38).  

 

Mikrosystemet  

Trots att alla enheter har varit med och tagit fram det önskade läget i GAP-analyser upplever 

inte medarbetarna sig delaktiga, troligen för att medarbetarna inte har systemförståelse.  

En annan faktor till motståndet kan vara att medarbetarna i mikrosystemet inte ser behållning-

en av att ändra på ett arbetssätt som fungerar på rehabenheten till förmån för att få ett funge-

rande system över hela verksamheten. Studier visar att mottagligheten för förändring i en 

verksamhet påverkas av hur förändringsklimatet i verksamheten är redo för förändringar (40).  

Det har varit slitsamt för medarbetare i verksamheten under lång tid. Mycket energi har lagts 

på att få verksamheten att fungera. Det medför att det kan finnas en förändringströtthet i verk-

samheten. Litteraturen visar på vikten av att medarbetarna har ett ansvar att samtidigt som de 

utför den professionella delen av sitt arbete också verka för att utveckla och förbättra vården 

(36). För att detta ska vara möjligt behöver medarbetarna få kunskap i och förstålse för sitt 

eget arbete och vad det innebär i förändringsarbete. 

Det framkom tidigt i förbättringsarbetet att processen med att planera hur förbättringsidéerna 

skulle genomföras var en utmaning. Denna del av arbetet tog mycket energi, många omplane-

ringar och justeringar av det tilltänkta genomförandet samt flera möten med verksamhetens 

säkerhetsansvarige för att säkerställa att förbättringsidéerna samverkade med verksamhetens 

säkerhetsnivåer. Planeringen för genomförandet av förbättringsidéerna bestod av hur själva 

förbättringsidéerna samverkade med säkerhetsnivåerna men också vilka stödåtgärder som 

måste till för att trygga säkerheten på de enheter som berörs av förbättringsidéerna. Initie-

ringstiden sträcktes över fyra månader och gruppen noterade förbättringar först efter nio må-

nader (Figur 14). Förbättringarna projektgruppen noterade var resultaten av de logitiska för-

bättringsidéer som genomfördes. En förbättring för att nå målet med ökad tillgänglighet till 

rättspsykiatrisk rehabilitering noterade dock inte.  

 

Forskning stödjer att förbättringsarbete kan ta tid och att det är komplext och många gånger 

svårt (34). Projektgruppen har ingen tidigare erfarenhet att jämföra med men medarbetare i 

gruppen kände en frustration då det upplevdes som att det gick långsamt framåt i planerings-

arbetet. Langley et al belyser vanliga problem som kan uppkomma när förbättringsidéer tages 

fram så som exempelvis ”utopia syndrome”, vilket innebär att teamet blir handlingsförlamat 

för att sökandet efter den ultimata förändringsidén fördröjer förbättringsarbetet (47). Konse-

kvenserna med fördröjning har skett i projektgruppen trots att gruppen varit mycket kreativ 

och uppfinningsrik. Dock har mer tid än brukligt (i förbättringsarbete) lagts på att designa 

förbättringsidéer som samverkar med verksamhetens säkerhetsföreskrifter (8).  
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En annan reflektion är om arbetssättet med förbättringsmodellen fungerar i rättspsykiatrisk 

slutenvård? Författaren har sökt efter studier om förbättringsarbete i rättspsykaitrisk sluten-

vård för att få vidare kunskap om ämnet men inte funnit några.  

 

Utifrån diskussionen ovan väcks frågan om vilka framgångsfaktorer och hinder som finns i 

arbetet med förbättringsarbete i rättspsykiatrisk slutenvård jämfört med andra verksamheter så 

som i sjukvård och social omsorg.  

En studie av förbättringsarbete inom rättspsykiatri 
 

 

Projektgruppen började tidigt reflektera över om det fanns faktorer i rättspsykiatrisk sluten-

vård som påverkade arbetet med systematiskt förbättringsarbete. En av anledningarna till 

dessa tankar var den tid som planeringen av förbättringsidéerna krävde samt de omtag som 

projektgruppen fick göra av förbättringsidéerna gällande säkerhetsaspekter. Projektgruppen 

har vid flera tillfällen fastnat i frågeställningar och haft svårigheter med att hitta nya infalls-

vinklar. Flertalet av dessa gånger har det i projektgruppen funnits en känsla av att säkerhetsa-

spekten försvårar arbetet. När litteraturstudien startades för masterarbetet fann författaren inte 

några studier som beskriver förbättringsarbete i rättspsykiatrisk slutenvård vilket varken kan 

bekräfta eller dementera de funderingar hela projektgruppen nu har. Detta medför att frågan 

känns ännu mer aktuell. Dessa tankar formulerades ner i studiens forskningsfråga. 

Forskningsfråga 
 

Forskningsfrågan lyder: 

 

 Vilka framgångsfaktorer och hinder kan identifieras i förbättringsarbete i rättspsykia-

trisk slutenvård?   

 
 

Metoder för studien av förbättringsarbetet 
 

 

Avsnittet inleds med att beskriva varför studien genomförts och vilken design som använts. 

Vidare kommer datainsamlingen och hur analysen av densamma genomförts. Avslutningsvis 

beskrivs studiens etiska överväganden. 

  

Vilken design och metod som passar bäst för forskningsfrågan anses grundläggande för det 

fortsatta arbetet (63). En kvalitativ design med induktiv ansats har valts för att betrakta och 

undersöka fenomenet med avsikt att dra slutsatser från de erfarenheter och upplevelser som 

informanterna har (64,65). För att studera förbättringsarbetet behövs en djupare inblick i in-

formanternas upplevelser av att arbeta med förbättringsarbete samt en möjlighet att utforska 

om det finns specifika faktorer i rättspsykiatriskt förbättringsarbete. Urvalet för datain-

samlingen föll på två fokusgrupper, en intern och en extern grupp. Detta för att genom Den 

interna gruppen kansvara på frågan om det fanns framgångsfaktorer och hinder och den exter-

na fokusgruppen kan relatera framgångsfaktorer och hinder till andra sammanhang och på så 

vis avgöra om faktorer i så fall är specifika.  
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Datainsamling och analys 
 

Datainsamlingen har genomförts i två fokusgrupper. Den ena (interna) gruppen har bestått av 

medlemmar från projektgruppen på Rågården för att fånga upplevelser i detta förbättringsar-

betes kontext (66). Deltagarna har sin tillhörighet i alla för projektets relevanta enheter i slu-

tenvården för att ge styrka för projektets arbete och studiens datainsamling.  

För att relatera materialet från Rågården till allmänna och specifika framgångsfaktorer och 

hinder genomfördes den andra intervjun i ett externt sammanhang.  

Den andra (externa) fokusgruppen bestod av utvecklingsledare med anknytning till Famna - 

Branschorganisationen för idéburen vård och social omsorg (67). Den externa gruppen valdes 

utifrån gruppens kunskap och erfarenhet om de allmängiltiga faktorer som påverkar förbätt-

ringsarbete. Gruppen på Famna har stor erfarenhet av kvalitet och förbättringsarbete i olika 

sammanhang och har under många år arbetat med liknande frågeställningar inom vård och 

social omsorg som i detta arbete.  

 

Valet av metod för datainsamling var avhängigt på att fokusgrupper lämpar sig väl för studier 

av nya och komplexa fenomen samt för att fånga informanternas erfarenheter av fenomenen 

(65,68). Intervjuerna i fokusgrupperna gav också ett brett perspektiv och ett djup på de re-

flektioner, attityder och upplevelser informanterna hade av fenomenen (66,68,69). Vidare gav 

ostrukturerade fokusgruppsintervjuer utrymme för informanterna att tala med varandra och 

utveckla reflektioner fritt i stället för att vara styrda av frågor från moderatorn (68).  

Fokusgruppsintervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med en induktiv an-

sats. Denna anlysmetod valdes då den bedömdes lämplig för att svara på den ställda forsk-

ningsfrågan (69-72). Elo et al lyfter även fördelen med att använda analysmetoden i studier 

där fenomenen inte tidigare beskrivits (69). Datainsamlingen var rik med uttömmande be-

skrivningar vilket lämpade sig väl för analys med tolkningar och skapande av kategorier (69-

71). Materialet har transkriberats och analysen har utgått från hela materialet då det i ostruktu-

rerad fokusgruppsintervju inte finns frågor att utgå från (66,70-72).  

 

Etiska överväganden 
 

Förbättringsarbete bör ligga som en naturlig del i verksamheternas utveckling för att skapa de 

bästa förutsättningrna för patienterna och därför ses som verksamhetsutveckling genom 

systematiskt förbättringsarbete (35). Det finns ett gemensamt ansvar kring förbättringsarbete, 

ett ansvar delat av patienter och medarbetare inom hälso- och sjukvården, ett ansvar som 

medför att utveckling av metoder och vård ges utrymme (35). 

 

Forskningsstudien av det i denna uppsats beskrivna förbättringsarbetet har godkänts av 

Hälsohögskolans forskningsetiska kommité Jönköpings universitet, referensnummer 14-7. 

 

Datainsamlingen till studien utfördes genom fokusgrupp. Fokusgruppens deltagande skedde 

frivilligt och frågan att deltaga ställdes via mail. Informanterna kunde då inte känna sig pres-

sade av varandra vid sina svar. Efter frågan ställts fick informanterna information om studien 

och en samtyckesförklaring undertecknades (Bilaga 8, Bilaga 9).  

För att säkerställa att eventuell upplevelse av beroendeställning inte påverkar materialet vid 

datainsamlingen var inte författaren moderator för den interna fokusgruppen. I den externa 

fokusgruppen uppfattades risk för eventuell påverkan som obetydlig vilket medförde att för-

fattaren var moderator.  
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Intervjuerna spelades in på band och skrevs ut i sin helhet.  Materialet och bandinspelningen 

kommer efter masterarbetets slut att förvaras i den rättspsykiatriska verksamheten enligt gäl-

lande arkiveringsrutiner på Sahlgrenska universitetssjukhus. 

Dataanalysen skedde genom kvalitativ innehållsanalys och redovisas på gruppnivå. Om det 

vid analysen framkommer att de meningsbärande enheterna kan innehålla känsliga citat 

kommer materialet redovisas med koder som minsta kodning och efterföljas av kategorier. 

 

Under studien har informanterna haft möjlighet att när som helst välja att avsluta sitt delta-

gande utan att meddela varför. Studien kan inte ge informanterna någon fysisk skada, ej heller 

kommer studien innehålla några känsliga personuppgifter.  

 

Resultatet av studien av förbättringsarbetet 
 

 

Studiens resultat redovisas och illustreras i två tabeller med efterföljande citat. Sedan följer 

diskussion av studiens resultat och avslutas med de slutsatser som framkommit i uppsatsen.  

 

Intern fokusgrupp 
 

Tabell 4 redovisar analys av den interna fokusgruppen. Analysen gav 17 koder och sju kate-

gorier. Två kategorier mynnade ut i att vara både framgångsfaktorer och hinder.   

 
Tabell 4 Innehållsanalys från intervjun med den interna fokusgruppen 

Tema  Kategorier  Koder 

 

 

Framgångsfaktorer 

 

  

 

Drivkraft  

Värde för patienterna 

Entusiasm  

 

Metod 

Idéer  

Arbetssätt 

Nya synsätt 

verktyg 

 

 

 

Framgångsfaktorer 

och hinder 

 

Delaktighet  

Ser inte sin delaktighet 

information 

Aktivt medarbetarskap 

 

Ledningens ansvar 

Mandat  

Backup viktigt från chef 

Chefens roll 

 

Hinder  

 

Säkerhetsperspektiv  

Säkerheten en extra utmaning 

Säkerheten bromsar upp 

Motstånd  Nya idéer accepteras inte 

Förändringsmotstånd 

Rågårdstänket  Brist på Rågårdstänk 
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Framgångsfaktorer 

Drivkraft var en tydlig framgångsfaktor. En komponent för att skapa värde för patienterna 

men också för den entusiasm projektgruppen upplevde av förbättringsarbetet. 

 

”Våra patienter är väldigt nöjda att de kan gå själva…” 

 

”Jätteroligt tycker jag alltså det vi hållit på med när vi arbetat med det här projektet…” 

 

Metoden framkom som en framgångsfaktor som belystes ur flera perspektiv så som idéer, 

arbetssätt, nya synsätt som informanterna upplevde sig ha fått samt den nya upplevelsen av att 

arbeta med förbättringsverktyg. 

 

”…Arbetssättet  vi kommit fram till tycker jag varit bra…” 

 

”Jag tycker det varit bra också för diskussionen i den här gruppen har fått mig kanske att se 

på andra sätt än vad jag tänkte innan…” 

 

”De här fiskbenen är ju riktig brainstorming, där kan man ju knäcka hur mycket idéer som 

helst så det är roligt.” 

 

”…det är ju det med PDSA //man släpper inte det//det tycker jag är fördelen med att jobba 

så.” 

 

”…allting är ju inte 100% klart heller utan man måste ju dra igång och ha en testperiod och 

rätt så lång testperiod för att det händer ju olika saker på  vägen…” 

 

Framgångsfaktorer och hinder 

Framgångsfaktorer och hinder beskriver de kategorier som informanterna upplevde hade en 

dubbelsidighet. Kategorierna delaktighet och ledningens ansvar främjade till viss del förbätt-

ringsarbetet men var också en del av utmaningarna. 

 

Delaktighet handlade om framgångsfaktorn att vara en aktiv medarbetare men också om de 

hinder som kan upplevas när delaktighet ska skapas. 

   

”…för att vara delaktig måste man ju också vara aktiv, det är en del av ordet…” 

 

”…det är det att folk kommer inte ihåg heller att de varit med i grupperna [GAP]…” 

 

Ledningens ansvar lyfter upp att ha mandat, backup från chefen och chefens roll som viktiga 

delar av ledningens ansvars områden. 

 

”Vi har ju mandat till att göra de här förändringsarbetena så att det är, tycker jag också var 

tydligt.” 

 

”…så har jag inte backup från chefen så jag kan inte gå in i de diskussionerna heller… 

…så tappar man ju förtroendet// det är ju svårare att få igenom något när man inte har upp-

backningen…” 
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Hinder 

Säkerhetsperspektiv, motstånd och Rågårdstänket var de hinder projektgruppen brottats med 

och som framkom i intervjuerna. 

Säkerhetsperspektivet beskrevs som en faktor som gav projektarbetet en extra utmaning och 

bromsade upp processen i förbättringsarbetet, särskilt vid planeringsstadiet av idéerna. 

 

”…säkerheten hindrar ju många avseenden // att det bromsat på vägen och backat bak några 

steg…” 

 

”…mer paramentrar [säkerhet] tänker du på.” 

 

”Ibland har vi ju kommit på saker som vi tycker var jättebra här och sedan har vi fått på-

backning av säkerheten…” 

  

Motstånd berörde till stor del svårigheten med att få acceptans av nya idéer samt det föränd-

ringsmotstånd projektgruppen upplevt. 

 

”…det känns som att folk lite kör över vad gruppen har kommit fram till liksom.” 

 

”…blir lite frustrerad när folk liksom inte engagerar sig i att inte ens försöka med det lik-

som…” 

 

”…tror att allt förändringsarbete möts nog för det mesta med motstånd innan man är van vid 

det…” 

 

Informanterna lyfte den brist på Rågårdstänk de upplevt och de hinder detta medför, särskilt 

vid arbete med verksamhetsövergripande förändringar som är en viktig faktor i Rågårdstän-

ket. Faktorer som kom fram var hur varje rehabenhet såg till sitt eget när Rågårdstänket hand-

lar om att arbeta tillsammans men också de hinder för Rågårdstänket som skett i och med att 

medarbetare slutat och verksamheten flyttat 

 

”…Rågårdstänk  och det handlar inte om att driva egen enhet// utan man arbetar tillsam-

mans. Förväntningarna är inte klara och kraven är inte klara [Rågårdstänket]” 

 

”Stor personalomsättning// det har kommit nya chefer. Hela Rågårdstänket som är uppbyggt 

sedan många, många år tillbaka// det finns inte kvar// det är väldigt trasiga vägar…” 

 

”…framför allt tror jag det är väldigt viktigt att vi har flyttat, vi har nya lokaler// mycket runt 

omkring som samtidigt , som vi samtidigt skall få att fungera.” 

 

 

Extern fokusgrupp 
 

Tabell 5 belyser analysen från den externa fokusgruppen som mynnade ut i elva koder, sex 

kategorier och en kategori framstod som att vara både framgångsfaktor och ett hinder.  

 

Tabell 5 Innehållsanalys från intervjun med den externa fokusgruppen 

Tema  Kategorier  Koder 
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Framgångsfaktorer  
  
 
  
 
 

Systemförståelse  Systemet  

  
Kulturskapande  

Värderingsarbete  

Förbättringskultur  

Hållbarhet  

 
Delaktighet  

Utveckling  
 

Aktiv medarbetarskap 

 
Ledningens ansvar 

Roller och ansvar 

Skapa förutsättningar 

Framgångsfaktorer 
och hinder  

Drivkraft  Engagemang  

Utmaning  

Hinder  Motstånd Förändringsmotstånd  

 

Framgångsfaktorer 

De framgångsfaktorer som framkom var systemförståelse, kulturskapande, delaktighet och 

ledningens ansvar.  

 

Systemförståelsen belyste dels vikten av att förstå sin roll i systemet men också vikten av att 

förstå sitt uppdrag utifrån sin professionella uppgift och sin uppgift att i arbetet verka för 

ständiga förbättringar. 

 

”…det är ju en viktig del att förstå sin roll, sin roll i systemet//på riktigt förstå sin roll i sy-

stemet// att jobba med den förståelsen tror jag också är en framgångsfaktor.” 

 

”…framgångsfaktorn är ju också det här med förståelse för det här med två jobb, man har sin 

profession och man gör det här ur förbättringskunskap…” 

 

Kulturskapande faktorer såsom värderingsarbete, förbättringskultur och hållbarhet framhål-

ler parametrar som vikten av att alla är med, hur viktigt styrningen av verksamheten mot för-

bättringskultur är samt arbetet med att få en hållbarhet i förbättringskulturen. 

 

”Metoden kan göra vad den vill// kvalitetsarbete utan värderingsarbete går ”skit” bra men är 

livsfarligt// du har inte identifierat behoven, du har inte definierat kvaliten…” 

 

”…en sådan här avgörande faktor som är svår att få syn på// just den här kulturskillnaden att 

lägga makten till dem man finns till för den är ju helt avgörande…” 

 

”…om vi vill skapa någonting tillsammans som är större en det vi har idag så behöver vi nå-

gonstans styra verksamheten// alltså jag tror vi måste jobba mycket mer med den pedagogiska 

förmågan…” 
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”…och sedan få det att leva kvar efter, så det här att sprida sig, hålla i , alla de sakerna ger 

ju otroliga utmaningar…” 

 

Delaktighet innefattar att vara med och utveckla verksamheten tillsammans och vikten av det 

aktiva medarbetarskapet.  

 

”…man kan inte vara med och utveckla verksamheten och inte jobba med förbättringar… 

…det måste komma från medarbetarna själva…” 

 

”…ett aktivt medarbetarskap är ju också en viktig del där att någonstans först//de säger ju 

det utifrån ett behov som de ser…” 

 

Kategorin ledningens ansvar består av roller och ansvar samt att skapa förutsättningar för 

förbättringsarbetet 

 

”…hur kan jag [chefen] stötta//uppmuntra och liksom lyfta upp det… 

 

…chefens roll att skapa tid och förutsättningar.” 

 

Denna fokusgrupp lyfte fram perspektivet att när en faktor inte är en framgångsfaktor blir det 

per definition oftast ett hinder.  

 

Framgångsfaktorer och hinder 

Den kategori som upplevdes som tvådelad var drivkraft. Här belystes entusiasmen som dri-

ver förbättringsarbetet men också den utmaning förbättringsarbete kan vara. 

 

”…man måste ju ha ett engagemang och motivation.” 

 

”…hela tiden driva så det krävs ett engagemang från alla, en förståelse varför vi ska göra 

det.” 

 

”…den största utmaningen är ju med organisationer som är nya för arbetssättet.” 

 

Hinder  

Hindren som specifikt lyftes av gruppen var det motstånd som kan finnas i förbättringsar-

betets kontext.  

 

”…det är ingen som inte vill förbättra någonting men det är väldigt många som inte vill för-

ändra sig själva eller förändra som organisation.” 

 

Sammanfattning 
 

Sammanfattningen av studiens resultat visar på likheter och skillnader mellan de två fokus-

grupperna. Bägge fokusgrupperna tar upp motstånd som ett hinder i förbättringsarbete. En 

avgörande skillnad ligger i de olika utgångspunkterna som fokusgrupperna har. Den interna 

fokusgruppen belyser de framgångsfaktorer och hinder som gruppen upplevt i förbättringsar-
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betet i den rättspsykiatriska slutenvården medan den externa gruppen åskådliggör de all-

mängiltiga och generella framgångsfaktorer och hinder gruppen har erfarenhet av från vård 

och social omsorg. En annan skillnad är vilka framgångsfaktorer grupperna har upplevt. Den 

interna gruppen har lyft metod medan den externa gruppen belyser systemförståelse, kultur-

skapande, delaktighet och ledningens ansvar som framgångsfaktorer.  

 

Diskussion av studiens resultat 
 

 

Forskningsfrågan formulerades efter funderingar i projektgruppen om huruvida det fanns 

andra faktorer som påverkade förbättringsarbetet i rättspsykiatrisk slutenvård jämfört med 

andra vårdformer inom sjukvård och socialt arbete. 

Framgångsfaktorer och hinder 
 

Framgångsfaktorer och hinder kan upplevas som varandras motsatser men i detta arbete redo-

visas de som de faktorer som varit framträdande vid förbättringsarbeten. Det framkom så väl 

likheter som skillnader mellan de två fokusgrupperna som intervjuades.  

 

Framgångsfaktorer i de två grupperna var olika. Den interna fokusgruppen upplevde att 

drivkraft och metod varit det som fört förbättringsarbetet framåt medan den externa fokus-

gruppen belyste systemförståelse, kulturskapande, delaktighet och ledningens ansvar som 

framgångsfaktorer. Skillnaderna kan förklaras av att fokusgrupperna hade olika sammanhang 

och därför olika synsätt på vad som kan vara framgångsfaktorer. Den externa fokusgruppens 

erfarenheter är allmängiltiga och beskriver framgångsfaktorer från förbättringsarbete i gene-

rell vård och omsorg. Upplevelserna från den interna gruppen präglas av hur förbättringsar-

betet har fungerat i den rättspsykiatriska slutenvården. Den interna gruppen har upplevt metod 

och drivkraft som framgångsfaktorer då dessa varit tydliga i de diskussioner som projektgrup-

pen haft men också för att metoden varit konkret och vägledande i arbetet. Studier visar att för 

att skapa en förbättringskultur och hållbarhet i densamma behöver verksamheterna arbeta med 

att ge medarbetarna möjlighet att lära sig förbättringsmetoder och fokus bör vara på mål och 

framgångsrika mätningar (33,36). Projektgruppen har lärt sig nya arbetssätt, nya verktyg och 

upplever sig fått ett nytt synsätt. Gruppen har genom diskussioner, visualisering och reflekt-

ioner införskaffat en kunskap om förbättringsarbetets alla delar och faser. Kulturskapande 

ansåg den externa fokusgruppen innehålla bland annat metoden men också det värderingsar-

bete som innebär att behoven hos patienterna måste komma först. Genom att bedriva förbätt-

ringsarbetet i mikrosystemet finns rätt fokus och värde skapas för patienten (48). Drivkraft 

fick den interna gruppen genom att arbeta i mikrosystemet och ha fokus på att skapa värde för 

patienterna. Drivkraften är en del av passionen och innehåller så väl engagemang som moti-

vation (52). Den kunskap om mikrosystemet som projektgruppen erhållit har skapat ett nytt 

sätt att se på förändringar. En förklaring till varför den interna gruppen inte tagit upp system-

förståelse kan vara att ”Rågårdstänket” inte är förankrat. Litteraturen lyfter att när förståelse 

finns för systemen som förbättringsarbetet verkar i kan de rätta frågorna ställas och anpass-

ningar göras som främjar förbättringsarbetet (32,36,38). Projektgruppen har fått ett nytt syn-

sätt, en större förståelse av systemet men rehabenheternas fokuserande på de egna enheterna 

tyder på brister i systemförståelse. Forskning visar på de svårigheter som uppstår när fokus 

ligger på de egna enheterna (54,55). När det bildas egna kulturer på enheterna medför det att 

helhetssynen brister vilket påverkar hur medarbetarna resonerar och engagerars kring verk-
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samhetsövergripande arbeten. Delaktighet berördes av den externa fokusgruppen och beto-

nade det aktiva medarbetarskapet och att medarbetarna ska vara med och utveckla verksam-

heten. För att få aktiva medarbetare som strävar efter att vara med och utveckla verksamheten 

behövs kunskap och en förståelse för det ansvar detta medför. Batalden et al beskriver i mo-

dellen två kunskapsområden (Figur 5) hur dessa två delar samverkar (36). Den professionella 

delen behöver förstärkas av förbättringskunskap för att medarbetarna ska kunna få dessa två 

komponenter att samverka för att skapa ökat värde för patienterna. Ledningens ansvar (som 

den externa gruppen lyfte) ligger just i att skapa de rätta förutsättningarna för medarbetarna. 

Ledningens ansvar betonas starkt i studier och litteratur och belyser allt från att skapa ett ram-

verk för förbättringar till tydlig kommunikation och möjlighet för medarbetarna att få tid och 

utrymme till förbättringsarbetet (36-41,43,46) Medarbetarna behöver förbättringskunskap 

men också stöttning i form av tid och mandat för att bedriva förbättringsarbete.  

 

Framgångsfaktorer och hinder i den interna gruppen var delaktighet och ledningens ansvar. 

Gruppen upplevde att när medarbetarna var aktiva skapades en delaktighet och förbättringsar-

betet fungerade bra, men när medarbetarna inte upplevde sig vara delaktiga bromsade det ut-

vecklingsarbetet. Forskning framför att delaktighet till stor del är avhängigt på förståelsen av 

syftet med förändringen som ska införas (32,36,47). Förståelsen är i sin tur till viss del av-

hängig den information som ges. Informationen bör vara frekvent och innehållet ska anpassas 

efter det informationsbehov mottagaren har (61). Makro, meso- och mikrosystemet har olika 

informationsbehov. Ledningens ansvar sågs som betydelsefullt. Den interna fokusgruppen 

upplevde sig ha ett tydligt mandat från ledningen men att det inte förmedlades ner i organisat-

ionen för att stötta förbättringsarbetet. Forskning stödjer vikten av att ledningen aktivt stöttar 

förbättringsarbete men betonar också utmaningen i detta (36,41-45). När ledningen är tydlig 

skapas förståelse, förutsättningar och möjlighet att bedriva förbättringsarbete (36,42,43). 

Drivkraft framkom som både en framgångsfaktor och ett hinder i den externa fokusgruppen. 

En del i drivkraft är vikten av engagemang hos medarbetarna för att driva förbättringsarbete 

men också att stötta ”eldsjälarna” och att verka för att alla medarbetarna ska vara engagerade i 

förbättringsarbetet. Engagemang skapas genom att visualisera hur förbättringsarbetet utveck-

las, exempelvis genom mätningar (47,49). Utmaningen ligger i att ha en tydlig målsättning 

och förståelse för varför arbetet ska göras men också att vara medveten om hur det påverkar 

organisationer som inte har erfarenhet av förbättringsarbeten. Litteraturen lyfter mikrosyste-

met som en viktig komponent. När det blir tydligt att fokus ligger på att skapa värde för pati-

enterna skapas också ett driv och ett engagemang (49). En annan faktor som också tas upp i 

litteraturen som en drivkraft är information till medarbetarna kring hur förändringen kommer 

gå till och hur den kommer påverka medarbetarnas arbete (62).  

 

Hinder i förbättringsarbete som den interna fokusgruppen upplevde var säkerhetsperspektiv, 

motstånd och Rågårdstänket medan den externa fokusgruppen lyfte motstånd. Säkerhetsper-

spektivet upplevde den interna gruppen som en faktor som bromsade både idéer, planering 

och genomförande. Gruppen upplevde det som att det gick tre steg framåt och två bakåt orsa-

kat av att säkerheten brast eller inte var tillräcklig. Det fanns även en tidsfaktor som innebar 

att faserna i arbetet upplevdes som långa. Studier visar på att förbättringsarbete kan ta tid men 

belyser inte de faktorer som kom upp i denna studie (34,46,73,74). Forskning gällande för-

bättringsarbete i rättspsykiatrisk slutenvård är ringa. Författaren har inte funnit några artiklar 

som belyser aspekter dragna från erfarenheter av förbättringsarbetet i denna kontext.  Mot-

stånd belyste de svårigheter den interna fokusgruppen upplevde att få nya idéer och tankar att 

accepteras av medarbetarna. Motstånd fanns i både makro-, meso- och mikrosystemet och 

påverkade förbättringsarbetet mycket. Crisp belyser den utmaning som förbättringsarbete är 

och framhåller bland annat svårigheterna med att övertyga medarbetarna om att det finns ett 
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problem och att den tänkta lösningen är den rätta (34). Rågårdstänket påverkade så till vida 

att det upplevdes som att det fanns en brist i detta tänkande, att medarbetarna fokuserade sitt 

engagemang i den egna enheten och inte såg förbättringarna som en vinst för patienterna i det 

verksamhetsövergripande perspektivet. Konsekvenserna av stora organisationsförändringar 

tas upp i litteraturen och belyser hur fokus riktas till den egna enheten och hur enhetsspecifika 

kulturer bildas (54,55). Det motstånd som den externa fokusgruppen tog upp berörde det all-

mängiltiga förändringsmotstånd som finns i förbättringsarbete. Langley et al bekräftar att för-

ändringsmotstånd är en förväntad faktor i förändringsarbete (47). Forskning stödjer vikten av 

att vara medveten om förändringsmotståndet, vad det består av men också hur det kan föränd-

ras till engagemang (32,36). Förändringsmotstånd handlar också om hur människor påverkas 

av förändring och hur samspelet mellan människor fungerar (37). Argyris lyfter vidare kraften 

i att gå från single loop learning till double loop learning och hur det påverkar tänkandet 

kring förbättringsarbete (50). I metoddelen belyser forskarna bland annat ovanstående faktorer 

som påträffas/uppstår i förbättringsarbetet. Dessa faktorer verkar vara av allmängiltig karak-

tär. 

 

Likheter och Skillnader   
 

De likheter som framkommer i materialet från de två fokusgrupperna i studien är att många av 

kategorierna är samma men däremot upplevs de inte bestå av samma innehåll. Likheten i de 

kategorier som framkommit kan bero på författarens förförståelse för de faktorer som har be-

tydelse i förbättringsarbete men kan också vara en följd av att just dessa faktorer generellt 

påverkar förbättringsarbete. En tydlig skillnad är de olika utgångspunkterna grupperna har. 

Den interna gruppen bestod av medarbetare som arbetade i förbättringsarbetet i rättspsykia-

trisk slutenvård och den andra gruppen av utvecklingsledare som stöttat grupper som arbetat 

med förbättringsarbete.  

Den interna fokusgruppen belyser de upplevelser som kommit utifrån förbättringsarbetet och 

den externa gruppen belyser de allmängiltiga faktorer som finns i förbättringsarbete. 

 

Likheter  

Bägge grupperna nämner motstånd som en hindrande faktor i förändringsarbete. Den interna 

fokusgruppen har upplevelser av motstånd som till stor del bestått av svårigheter att få medar-

betarna att acceptera nya idéer och ändra arbetssätt medan den externa gruppen talat mer ge-

nerellt och allmängiltigt om det mått av förändringsmotstånd som alltid framkommer i för-

bättringsarbete.   

 

Skillnader  

Den externa fokusgruppens resultat belyser kulturskapande och systemperspektiv som fram-

gångsfaktorer och baseras på gruppens erfarenheter från allmängiltiga framgångsfaktorer.  

Den interna fokusgruppen upplever metod som en framgångsfaktor. Den interna fokusgruppen 

belyser inte kulturskapande och systemperspektiv alls. Orsaken till det kan vara att dessa per-

spektiv är frånvarande och det är i stället är den enhetsspecifika kulturen som råder.  

 

Två faktorer som endast den interna fokusgruppen nämner är Rågårdstänket och säkerhets-

perspektiv. Dessa faktorer har spelat en stor roll i förbättringsarbetet men är också en del av 

det karakteristiska kontext som förbättringsarbetet bedrivits inom. Verksamhetens säkerhets-
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nivåer är en specifik och avgörande faktor som påverkar förbättringsarbetet så till vida att 

verksamhetsövergripande förändringar är en utmaning.  

 

En viktig framgångsfaktor som den externa fokusgruppen tar upp handlar om hållbarhet. 

Gruppen belyser vikten med att få arbetssättet med systematiskt förbättringsarbete att leva 

kvar och sprida sig i organisationen. Forskning befäster det systematiska förbättringsarbetet 

som en väg till att skapa hållbarhet (33,34,36). Anledningen till att den interna fokusgruppen 

inte lyfter detta kan beror på att verksamheten inte har stor erfarenhet av att arbeta med sys-

tematiskt förbättringsarbete och därför inte ännu fått förståelse för detta. För att skapa håll-

barhet behöver det skapas en kultur av att arbeta med systematiskt förbättringsarbete. Det 

medför att ledningens engagemang med att skapa de rätta förutsättningarna för förbättringsar-

bete är centralt (42).  

Slutsatser 
 

Detta masterarbete är del i ett omfattande förbättringsarbete i verksamheten på Rågårdens 

rättspsykiatriska klinik. Målet är att öka möjligheterna för patienterna till rehabilitering i akti-

vitet. De tre testade förbättringsidéerna har gett ett positivt resultat med hänseende på förbätt-

rad logistik, planering och samordning, dock har dessa förbättringar inte räckt till för att under 

projekttiden uppnå mätbart ökad rehabilitering.  

 

Medarbetarna i projektgruppen har varit engagerade och aktiva i projektarbetet. Initieringsfa-

sen i förbättringsarbetet har tagit tid och arbetet har bromsats av motstånd från medarbetare i 

makro-, meso- och mikrosystemet samt svårigheter med att få förbättringsidéerna att sam-

verka med verksamhetens säkerhetsnivåer. I vidare förbättringsarbete inom verksamheten 

behöver hänsyn tas till dessa två faktorer då det framkommit som specifika hinder i den rätts-

psykiatriska slutenvården i Göteborg. 

 

Under förbättringsarbetets gång framkom en del faktorer som påverkade arbetet förutom de 

resultat själva förbättringsidéerna gav. Dessa faktorer diskuteras i förbättringsarbetets diskuss-

ion och berör så väl projektgruppens lärande, Rågårdstänket, säkerhet och motstånd. Studien 

befäster senare att dessa faktorer är framgångsfaktorer och hinder för att bedriva förbättrings-

arbete.  

 

Analysen av de två fokusgrupperna visade kategorier som svarar på studiens forskningsfråga. 

En skillnad mellan fokusgrupperna var att informanterna från den interna fokusgruppen har 

specifika upplevelser från förbättringsarbete i rättspsykiatri medan den externa fokusgruppen 

har erfarenhet från allmänt förbättringsarbete inom vård och social omsorg. Den externa fo-

kusgruppens bidrag till detta arbete var att visa på de allmängiltiga faktorer som finns i för-

bättringsarbete, detta för att vara en jämförelsegrupp till den interna fokusgruppen. Den inter-

na fokusgruppen berörde mer handfasta och ”i görandet” upplevelser i förbättringsarbetet me-

dan den externa fokusgruppen talade om allmängiltigt faktorer i förbättringsarbete. Grupper-

nas skillnader har gjort det möjligt att få fram svaret på forskningsfrågan, att det finns speci-

fika faktorer som påverkar förbättringsarbetet i rättspsykiatrisk slutenvård. Trots de olika erfa-

renheterna och upplevelserna i fokusgrupperna berördes till stor del samma ämnen i grupper-

na.  

 

Rättspsykiatrisk slutenvård är en mycket specifik kontext som styrs av tvångslagar vilket 

hindrar kontextens flexibilitet. Huruvida skillnaderna endast består av kontextuella skillnader 

eller ej krävs fler studier för att undersöka.  
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Metoddiskussion  
 

 

Systematiskt förbättringsarbete 
 

Makro-, meso- och mikrosystemet har varit och är involverade i förbättringsarbetet där fokus 

har varit på mikrosystemet för att skapa värde för patienterna. Forskning befäster vikten av att 

arbeta med förbättringar i mikrosystemet, i det system där patienten finns (49). Uppdraget 

kom från ledningsgruppen och innefattade att arbeta med logistiska lösningar på en verksam-

hetsövergripande nivå. Ett stort kunskapsglapp uppstod under förbättringsarbetets gång då 

flera starka kulturbärare av visionen för Rågården lämnade verksamheten.  

 

En projektgrupp bildades som snabbt anammade uppdraget och fokuserade på att förbättrings-

idéerna skulle ge effekt för patienterna i första hand.    

 

Projektgruppen  

Det har framkommit reflektioner från projektgruppen att det i stället för en person från varje 

enhet borde varit två. Det skulle kunna generera mer delaktighet från rehabenheterna men 

också att medarbetarna i projektgruppen skulle vara ett stöd för varandra i diskussioner på 

enheterna. Gruppen skulle då å andra sidan kunna uppfattas som för stor (14 personer) och det 

skulle kunna vara en svårighet för enheterna att få loss två medarbetare varje gång.  Ur ett 

verksamhetsperspektiv kan diskussioner om effektivisering av resurshantering av resurser 

uppstå samt huruvida en sådan stor grupp skulle vara en kreativ arbetsgrupp eller ej. Det har 

varit gynnsamt att gruppen bestått av åtta personer och att medarbetarna har olika professioner 

och olika funktioner då dessa också innebär olika ställning på enheterna. Litteraturen stödjer 

att en bra storlek på projektgrupper är fem till nio personer och att gruppen bör bestå av rele-

vanta medarbetare för uppgiften (47,59,60) Vidare lyfter Nelson et al de viktiga aktörerna i 

mikrosystemet där fokus ligger på patienten men också på det multiprofessionella teamet 

(49,59). I detta arbete har patienterna deltagit genom att ge feedback på upplevelsen av aktivi-

tetsutbudet. Det finns utmaningar ur ett säkerhetsperspektiv i att involvera patienter i ett ar-

bete som har inriktning på verksamhetsövergripande logistik, planering och samordning (8). 

 

Ingen i projektgruppen hade tidigare arbetat med systematiskt förbättringsarbete så det första 

mötet avsattes till en genomgång av SWOT, GAP, fiskbensdiagram och PGSA. Verktygen 

upplevdes som ett bra och strukturerat sätt att arbeta. Metoder och verktyg i förbättringsarbete 

är väl beprövade och litteraturen stödjer projektgruppens upplevelse av PGSA som ett syste-

matiskt arbetssätt (46,47,49). 

 

Mätningar  

Förbättringsarbetets mätningar har dels skett på alla fyra rehabenheter, på aktivitetshuset och i 

projektgruppen. Det innebär att många medarbetare har varit involverade i insamlingen. Vik-

ten med att lägga huvudparten av mätningen på medarbetarna har varit att skapa delaktighet 

för förbättringsarbetet. Dock kan det ha påverkat mätningarna så att reliabiliteten kan ifråga-

sättas (69). Tillförlitligheten vad det gäller mätningen av de planerade och spontana aktivite-
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terna har påverkats då det har varit för många inblandade medarbetare i dessa mätningar samt 

att det framkommit att rehabenheterna inte samlar in data på samma sätt. De andra mätningar-

na sker efter de uppsatta datainsamlingarna eller plockas ut ur system och tillförlitligheten 

anses hög.  

 

Validiteten i arbetet definierar arbetets och mätningarnas trovärdighet och har en given korre-

lation med reliabiliteten. Datainsamlingen gällande de spontana aktiviteterna har gjorts av alla 

medarbetare som lämnat enheterna med en patient. Detta betyder att trovärdigheten i dessa 

data kan i ifrågasättas till viss del. Författaren kan inte vara 100 % säker på att alla medarbe-

tare noterat att det varit en planerad eller en spontan aktivitet. Författaren kan däremot vara 

säker på att medarbetarna noterat att patienten lämnat rehabenheten.  

Validiteten på de mätningar gjorda i förbättringsarbetet har olika grader av tillförlitlighet. De 

data som plockats ut ur system påverkades inte lika mycket av den mänskliga faktorn då det 

inte var lika många medarbetare inblandade.  

  

Provost et al framför det faktum att vid mätning i förbättringsarbete är det känt att det finns en 

del felkällor i den insamlade datamängden men att frågan om reliabilitet och validitet mer 

handlar om hur data ska omsättas i praktiken (46). Litteraturen belyser vikten med att ta fram 

mätningar som är meningsfulla, lätta att följa, tydliga att agera på är av större vikt i förbätt-

ringsarbete (46). Projektgruppen hade ringa erfarenhet av mätningar men upplevde att visuali-

seringen av mätningarna gav bra bild av utvecklingen av logistiken i förbättringsarbetet. Vid 

framtagningen av de olika datainsamlingarna låg svårigheten på att få en bra insamling gäl-

lande patienternas tillgänglighet till rehabilitering i aktivitet.  

 

Projektledarrollen  

Författarens roll i projektgruppen har varit som projektledare. Det har inneburit ett övergri-

pande ansvar för förbättringsarbetet i helhet. Beslut togs i ledningsgruppen att projektgrup-

pens arbete skulle genomföras med agila metoder. Den mer tillbakadragna rollen som agilt 

arbetssätt har fungerade inte till fullo i projektgruppen då ett behov av tydligare ledarskap 

förväntades av gruppen. Tonnquist beskriver att i den traditionella projektledningen styr pro-

jektledaren mer tydligt och ger uppdrag till medlemmarna samt att roller och ansvar är tydligt 

för alla i projektgruppen (60). Projektgruppen var effektiv (en viktig faktor i agilt arbetssätt) 

men inte lika självgående som det agila arbetssättet förespråkar (59). Det var svårigheter att få 

detta att fungera helt ut då deltagarna i projektgruppen inte kände sig bekväma i att ta större 

ansvar utan efterfrågade ett mer traditionellt arbetssätt. Dock kan arbetssättet beskrivas som 

en förening av agil och traditionell projektledning. Under förbättringsarbetets gång har förfat-

taren försökt att ha en mindre roll och under våren 2015 har projektgruppen tagit fler initiativ. 

 Författarens roll i förbättringsarbetet som helhet har haft flera olika karaktärer som har för-

sökts anpassas till vad projektgruppen behöver. Rollen har inneburit att coacha och vara in 

lyssnande, styrande, lyfta perspektiv, uppmuntrande och entusiasmerande. Arbetet har bedri-

vits med ett lösningsfokuserat arbetssätt, vilket medför att författaren har lagt stor vikt vid att 

diskussionerna ska vara kreativa och konstruktiva. Erfarenheter skulle hämtas från hur det har 

varit men energin i diskussionerna skulle ha ett fokus på hur problemen skulle lösas. Författa-

ren har också haft en del praktiska roller så som datainsamlare, sammanställare av data och 

information. Dessutom har all skriftlig information till makro- och mesosystemet och stor del 

av den muntliga informationen skett via författaren. Projektgruppen har haft en styrgrupp där 

författarens roll har varit att bolla idéer och utförande med styrgruppen. Förutom rollen som 

projektledare har författaren även rollen som verksamhetsutvecklare, medarbetare, medlem i 

ledningsgruppen och en roll i staben.  
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Målet med förbättringsarbetet 

Målet med förbättringsarbetet var att möta ett patientbehov som det fanns brister i. Fokus på 

arbetet har varit att förbättra logistik, planering och samordning med förhoppning om att fri-

göra mer tid för patientarbete och använda verksamhetens resurser effektivare. Målet ska vara 

SMART vilket bland annat medför att målet är mätbart och realistiskt (37,46). Det var inte 

realistiskt att under denna korta tid med dessa få insatser (i en sådan komplex problematik) 

förvänta att patienternas rehabilitering i aktivitet skulle öka. Datainsamlingen för att mäta om 

målet nåddes kan nu i efterhand ifrågasättas till viss del. Det finns brister i reliabilitet och va-

liditet vilket medför att datainsamlingen behöver göras mer stringent. Mätningen av de spon-

tana aktiviteterna kan fortsätta mätas på detta sätt (efter den gjorts mer stringent) men för att 

få ett tydligare mått på om patienterna får ökad rehabilitering i aktivitet behövs ett annat mått. 

Journalgranskning är en datainsamling skulle kunna gett en mer exakt siffra på antalet patien-

ter som har rehabilitering i aktivitet. Nackdelen med den datainsamlingen är att varje patients 

journal får granskas manuellt då det inte finns adekvata sökord i Sahlgrenska universitets-

sjukhusets nya journalsystem. Tid för att aktivera fyra arbetsterapeuter att manuellt granska 

journaler av verksamhetens 72 patienter fanns inte inom ramen för masterarbetet. 

Studien av förbättringsarbetet 
 

Ostrukturerade fokusgruppsintervjuer har visat sig vara ett bra val för denna studie. Litteratu-

ren och forskning stödjer lämpligheten med fokusgrupper när det handlar om att undersöka 

fenomen som är komplexa och när människors erfarenheter och upplevelser vill belysas 

(68,69).  Informanterna har i samtal ventilerat sina tankar kring så väl framgångsfaktorer som 

hinder. Det har inte funnits några styrande frågor utan samtalet har fått flyta obehindrat. För-

delen med detta har varit att materialet har blivit rikt och fångat upp de många fenomen in-

formanterna berörde. Nackdelar med detta sätt att intervjua är om informanterna inte känner 

sig säkra i sina roller eller på annat sätt hämmas i sina reflektioner och därför inte framför sina 

reflektioner i ord. 

 

Fokusgrupper   

Ostrukturerade fokusgrupper valdes som datainsamling med syfte att ge informanterna ut-

rymme i diskussionerna. Wibeck menar att ostrukturerade intervjuer ger möjlighet att få ett 

djupare material då intervjuerna inte styrs av frågor (68). Fokusgrupperna var små, tre till fyra 

stycken i varje grupp. Ojämnheten i en fokusgrupp gällande ”att ta plats” kan påverka utfallet 

i materialet och mer beskriva vad några anser, tycker och reflekterar kring än att materialet 

står för hela gruppens åsikter. Litteraturen framhåller vikten av storleken på fokusgrupperna 

och menar att i små grupper har en enskilde informanten en viktigare roll och risken att någon 

”tar över” är mindre (68,69). Bägge fokusgruppernas informanter kände varandra väl och var 

trygga med att framföra reflektioner. Alla informanterna i studien deltog aktivt i diskussioner-

na och alla fick utrymme att föra fram sina reflektioner.  

 

En annan faktor som kan påverka informanternas reflektioner och diskussioner är om infor-

manterna känner en beroendeställning till den intervjuande. Författaren har valt att i bägge 

fokusgrupperna ha med en moderator men att denne har en tillbakadragen roll och inte styr 

med frågor. I detta arbete bedrev författaren tillsammans med den interna fokusgruppen för-
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bättringsarbetet på Rågården. Författaren valde därför att inte agera som moderator i denna 

fokusgrupp. I den externa fokusgruppen var det inget hinder att författaren var moderator. 

Litteraturen framför att hur moderatorn anpassar rollen styr hur diskussionerna löper i fokus-

gruppen, ju mer tillbakadragen roll desto friare diskussioner av informanterna (68). Wibeck 

lyfter också vikten av att inte det finns några beroendeställningar i fokusgruppen eller mellan 

fokusgruppen och moderatorn då detta kan påverka datainsamlingen (69).  

 

Urvalet till fokusgrupperna var anpassade till forskningsfrågan. Författaren ville ta reda på om 

det fanns framgångsfaktorer och hinder i förbättringsarbete i rättspsykiatrisk slutenvård och 

om de i så fall var specifika. Den interna fokusgruppen valdes ut genom att projektgruppen 

tillfrågades. Vid val av extern fokusgrupp ville författaren fånga in de allmängiltiga fram-

gångsfaktorer och hinder som förekommer i förbättringsarbete, valet föll då på medarbetare 

på Famna som har en lång erfarenhet av förbättringsarbetet inom vård och social omsorg.  

Kitzinger lyfter att det finns fördelar med att i urvalet välja fokusgrupper för att få olika per-

spektiv (66). 

 

Kvalitativ innehållsanalys  

Kvalitativ innehållsanalys valdes för att den ansågs kunna ge svar på forskningsfrågan och för 

att det var en lämplig metod för analys av intervjuer, vilket bekräftas av forskningen (69-72). 

Analyserna hade en induktiv ansats det vill säga utgick från innehållet i intervjuerna. Elo et al 

belyser fördelen med kvalitativ innehålls analys för fenomen som inte tidigare undersökts 

(69). Studier som visar faktorer i förbättringsarbete i rättspsykiatrisk slutenvård har inte tidi-

gare gjorts och ses därför som nya fenomen. Intervjuerna skrev ut av en sekreterare i författa-

rens verksamhet. De inspelade intervjuerna lyssnades igenom flera gånger både med och utan 

den transkriberade texten. Meningsbärandeenheter plockades ut ur texten och kondenserad till 

kondenserad text, koder och analyserdes till sist ner till kategorier. För att säkerställa tillförlit-

ligheten säger forskningen att stegen måste beskrivas tydligt i arbetet (71,72). Validitet och 

reliabilitet i kvalitativ innehållsanalys är omdiskusterat och forskare talar i stället om trovär-

dighet och överförbarhet (72). Författaren har under analysprocessen plockat ut tillräckligt 

stora meningsbärande enheter och har i arbetet med kategoriseringen (central del i analysar-

betet) skapat kategorier som svarar på fråga om vad koderna handlar om. Författaren har 

också säkerställa att inga koder hamnat mellan kategorier utan att kategorierna täckt in data-

materialet, detta för att skapa trovärdighet för resultatet. Resultatet från fokusgrupperna kan 

inte generaliseras men kan komma till nytta för andra rättspsykiatriska verksamheter i Sve-

rige. Det är viktigt att kontexten är liknande då forskningen belyser att överförbarhet endast 

kan göras till verksamheter med liknande sammanhang (72).   

 

Vid kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att forskaren granskar vad denne kan påverka 

materialet med enligt forskare (72,73). Vid analysen har författaren varit medveten om den 

förförstålse som författaren har om förbättringskunskap och erfarenheten från att varit delta-

gare i samma projektgrupp som informanterna i den interna fokusgruppen. 

Litteratursökning  

Litteratursökning har gjorts i databaserna Pubmed, Psycinfo, Chinahl och medline. Sökord har 

varit en kombination av följande, rättspsykiatri, forensic psychiatry, tvångsvård, compulsory 

care, rehabilitering, rehabilitation, förbättringsarbete och improvement work.  
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Implikationer för praktik 
 

När systematiskt förbättringsarbete utförs i rättspsykiatrisk slutenvård bör den extra faktorn 

säkerhet läggas till. Säkerhetsperspektivet är avhängigt på verksamheternas säkerhetsnivåer. 

Tid måste avsättas för planeringen av interventionerna då genomförandet blir mer komplext 

eftersom hänsyn behöver tagas till fler aspekter så som säkerheten. Tydlig och kontinuerlig 

information, att verka för delaktighet hos såväl patienter som medarbetare och en lärande or-

ganisation är framgångsfaktorer som hjälper till i förbättringsarbetet. 

 

Det påbörjade systematiska förbättringsarbetet fortsätter i verksamheten. Projektgruppen 

kommer arbeta vidare med att involvera fler rehabenheter gällande frigång och permission 

men också med nya interventioner som skapar bättre tillgänglighet för patienterna till aktivite-

ter. Att driva ett internt förbättringsprogram där flera rehabenheter samtidigt kan vara engage-

rade kan sprida kunskapen om förbättringsarbete och vara ett steg för verksamheten med att 

skapa en lärande organisation där systematiskt förbättringsarbete är en metod i vardagsarbetet. 

Implikationer för forskning 
 

Rehabilitering  

Rehabilitering i aktiviteter verkar vara ett eftersatt område inom rättspsykiatrisk slutenvård. 

Patienterna vårdas länge och har komplex problematik och har därför behov av att träna de 

funktionsnedsättningar som finns och hitta strategier för bortfall, detta för att på bästa sätt 

rustas för tiden efter slutenvården. Det finns forskning som stödjer behovet av rehabilitering i 

aktivitet men väldigt lite är skrivet om hur det görs och vilka slutsatser som kan dragas av de 

erfarenheterna. Detta gäller så väl på nationell som på internationell nivå. 

 

Förbättringsarbete  

I de rättspsykiatriska verksamheterna i Sverige pågår interna förbättringsarbeten. SKL och 

RättspsyK, det nationella kvalitetsregistret för rättspsykiatri bedriver också förbättringsarbete 

kopplade till rättspsykiatrisk vård. Vid genomgången av litteratur för masterarbetet har förfat-

taren inte funnit några studier som belyser förbättringsarbete i rättspsykiatrisk slutenvård. Då 

denna studie visar på att det föreligger specifika faktorer som påverkar förbättringsarbetet i 

denna kontext står det klart att studier av detta bör initieras. 

 

Rättspsykiatrisk slutenvård har stora utvecklingsområden och systematiskt förbättringsarbete 

är en väg för att möta de utmaningarna. Denna studie bedöms därför vara ett första steg för att 

klargöra hur teorier om förbättringsarbete kan användas och överföras till rättspsykiatrisk 

verksamhet.  

 

Vidare forskning om hur man kan utveckla systematiskt förbättringsarbete inom rättspsykiatri 

vore värdefullt för verksamheternas strävan att skapa värde för patienterna. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1.  

I funktionsgrupper bedrivs rehabilitering i aktivitet på aktivitetshuset. 

Verksamheten har 11 funktionsgrupper bland annat dessa som får illustrera spridningen.  

 

Exempel på vilka aktiviteter som kan bedrivas i grupperna följer nedan. 

 

 Multimedia gruppen kan arbeta med layouter, broschyrer, inspelning av musik mm. 

 Musikgruppen spelar och sjunger. Musikgruppen uppträder också på olika event i 

verksamheten. 

 Gröna gruppen odlar, använder naturens tillgångar på kreativa sätt och gör allmänna 

trädgårdsarbeten. 

 Aktivitet hund innefattar alla sysslor som görs med hundar så som mat, skötsel, pro-

menader men också lydnads- och agilityträning 

 Motion finns i olika former så som bollsport, konditionsträning och styrketräning med 

maskiner som har vattenmotstånd i stället för vikter. 

 Bassängträning kan vara wet west träning, kroppskännedom eller att lära sig simma. 

 

 

 

 

Funktionsgrupp  
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Bilaga 2. 

Utfallet från SWOT-analys gjord av ledningsgruppen december 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makronivå 

  

 5 kompetensbrist  

 7 personal har inte målbilden klar för sig 

 5 ledarskapet ställs på hårda prov - genom att genomföra ändrat 

arbetssätt 

 11 Logistik samordning och planering, personalkrävande 

 4 kunskapsbrist om rättspsykiatrisk rehabilitering 

Mesonivå 

  

 5 kompetensbrist  

 7 personal har inte målbilden klar för sig 

 5 inställning/brist på integration mellan medicinskt perspektiv 

och rehabilitering 

 5 ledarskapet ställs på hårda prov - genom att genomföra ändrat 

arbetssätt 

 11 Logistik samordning och planering, personalkrävande 

 4 kunskapsbrist om rättspsykiatrisk rehabilitering 

 

Mikronivå 

  

 5 kompetensbrist  

 7 personal har inte målbilden klar för sig 

 5 inställning/brist på integration mellan medicinskt perspektiv 

och rehabilitering 

 11 Logistik samordning och planering, personalkrävande 

 4 kunskapsbrist om rättspsykiatrisk rehabilitering 
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Bilaga 3. 

Patientenkät gällande aktivitetsutbud. 

 

Patientenkät om aktiviteter 
 

 

Finns det någon aktivitet du saknar? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

Finns det någon aktivitet du skulle vilja göra mera av? 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………… 

 

 

Vilka aktiviteter deltager du i idag? 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………… 

 

 

 

Saknar du aktiviteter särskilt för män eller kvinnor?   

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………… 
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Bilaga 4. 

Beskrivning av var förbättringsarbetena pågår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var arbetet 

bedrivs 

Arbetsgruppen  Förbättrings-

områden  

Förändringar/ 

förbättringar 
Tidsplan  

Lednings-

gruppen (vlg)  

Medlemmar från vlg 

och läkare. (läkare, 

vårdenhetschef (vec), 

enhetschef och verk-

samhets-utvecklare 

(vu)).  

Ansvarig: vu 

Rättspsykiatrisk rehabi-

litering 

 

Skapa material för workshops  Hösten 

2014 
Workshops med läkarna och 

ledningsgruppen för att skapa 

en samsyn kring vad Rättspsy-

kiatrisk rehabilitering är och 

består av. 

Våren 

2015 

Medlemmar från vlg. 

Tre vårdenhetschefer 

och verksamhets-

utvecklare. 

Ansvarig: vu 

Mål, uppdrag och roller 

gällande Rättspsykia-

trisk rehabilitering 

 

Skapa material för workshops Våren 

2014 
Workshops i ledningsgruppen 

för att skapa samsyn kring 

begreppen mål, uppdrag och 

roller 

Våren 

2015 

Medlemmar från 

Ledningsgruppen. 

Verksamhets-

samordnare, vu och 

samordnare från 

enhet 2 

Ansvarig: verksam-

hets samordnare 

Logistik – It-system 

 

Ta fram ett IT-system som 

underlättar bokningar av pati-

enter och medarbetare från 

enheterna till funktionsgrup-

perna  

 

I nuläget 

ovisst. 

Väntar 

besked 

från VGR-

it 

Medlemmar från 

ledningsgruppen. 

HR-specialist och vu 

Ansvarig: vu 

Strategisk kompetens-

försörjning 

Ta fram modeller och struktur 

för arbete med att analysera 

behov och befintlig kompetens 

på verksamhetens enheter 

November 

2014 

Rehab-

enheterna och i 

Aktivitetshuset 

Projekt-grupp bestå-

ende av medarbetare 

från alla delar i verk-

samheten och vu 

Ansvarig: vu 

Logistik, planering och 

samordning på reha-

benheterna 

Samordning av rehabenheter-

nas veckoinköp och inköp i 

Matilda 

November 

2014 

Patienter med frigång och 

permission ska kunna förflytta 

sig själva till och från Aktivi-

tetshuset på inre park 

November 

2014 

Hela verksam-

heten 

Medarbetarna på 

respektive enhet i 

samverkan med vec 

samt arbetsgruppen 

bestående av HR 

specialist och vu 

Ansvarig: vu 

Strategisk kompetens-

försörjning 

Analys av kompetensbehov 

och befintlig kompetens för att 

stödja att kompetens finns för 

det rättspsykiatriska rehabilite-

ringsarbetet 

Våren 

2015 
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Bilaga 5. 

All datainsamling i förbättringsarbetet i verksamheten. Masterarbetet belyser projektgrup 

 

 

För- 

bättrings-

arbetet 

 

Typ av 

mätning 

Mått Vem mäter Insamling av data Urval  Praktisk han-

tering 

 Kvantitativ 

(Projekt-

gruppen) 

 

 

 

Enkät 

frågor 

Patientens 

upplevelse 

av utbudet 

på aktivi-

tetsutbu-

det 

Enkäten är 

inte tidi-

gare 

prövad. 

Patienterna till-

sammans med 

sina kontakt-

personer på rehab-

enheterna 

Kontakt-personerna 

fick enkäten i sitt fack 

och lämnade tillbaka 

enkäten till medarbe-

taren från Jämlikhets 

gruppen.  

 

Alla slutenvårds 

Patienter  

på rehab 

enheterna (72 

st.) 

Enkäten togs 

fram i verksam-

hetens Jämlik-

hetsgrupp  

Verksamhetens 

samordnare 

sammanställde 

resultatet 

Kvantitativ 

(Projekt-

gruppen) 

   

Antal inköp 

gjorda i 

beställarsy-

stemet Ma-

tilda 

 

Mätning 

 Före och 

efter 

förbätt-

rings-

idéer 

införs 

 

 

 

 

Inköp i 

kronor 

Köksansvarig på 

Rågården anställd 

av Regionservice   

Köksansvarig plockar 

ut data ur beställarsy-

stemet Matilda 

Alla beställ-

ningar från alla 

rehabenheterna 

september 2014 

och mars 2015 

Köksansvarig 

plockar ut data 

ur beställarsy-

stemet Matilda 

och skickar till 

vu som sam-

manställer 

Kvantitativ 

(Projekt-

gruppen) 

 

Antal bilar 

bokade för 

matinköp 

 

Mätning 

över tid 

Antal 

bokade 

bilar för 

inköp av 

mat  

En medarbetare 

från säkerhetope-

ratörerna som är 

med i projekt-

gruppen 

Sammanställning av 

data utplockat från 

bokningssystemet 

Sambo 

Alla bilbok-

ningar från alla 

rehabeneheter 

gällande matin-

köp från sep-

tember 2014 

tom mars 2015 

Säkerhetsopera-

töreren plockar 

ut data ur bok-

ningssystemet 

Sambo och 

sammanställer 

data. 

Kvantitativ 

(Projekt-

gruppen) 

 

Antal spon-

tana aktivite-

ter 

Mätning 

över tid 

Patienter-

nas spon-

tana akti-

viteter 

utanför 

reha-

benheyer-

na 

Alla medarbetarna 

på rehab 

enheterna 

Samordnaren på varje 

rehabenhet 

Alla de patienter 

på rehabenhet-

erna som har 

spontana aktivi-

teter som sker 

per dag. 

 

Ovisst antal. 

 

Samordnarna 

sammanställer 

och mailar 

verksamhetsut-

vecklaren 

Kvantitativ   
Arbets-

material har 

tagits fram 

av arbets-

grupp utsedd 

av Vlg 

Genom-

förd 

kompe-

tensana-

lys 

Antal 

påbörjade 

kompe-

tensana-

lyser  

Vårdenhetschef/ 

enhetschef 

Ledningsgruppen  Alla chefer och 

med-arbetarna i 

verksamheten  

Analyserna 

lämnas till 

forskaren 

Kvantitativ   
 

Enkät har 

tagits fram av 

författaren 

 

Enkät 

frågor 

Lednings-

gruppens 

och läkar-

nas upple-

velse av 

tydlighet 

av begrep-

pet rätts-

psykiatrisk 

rehab, mål, 

uppdrag 

och roller 

Ledningsgruppen 

och läkarna 

Anonym enkät delas ut 

efter workshop, samlas 

in av ledningsgruppen 

Ledningsgrupp 

och läkare 

Enkäter lämnas 

insamlade till 

författaren 
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Bilaga 6 

Tidsplan. 
Datum      Aktivitet Mars 

2014 
April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan 

2015 
Febr Mars April Maj 

Projekt 

start 
               

Projektledaren 
presenterar arbets-

metod för styrgrup-

pen och tidsplanen 
fastställs  

 

               

Projeckt ledaren 
sammanställer och 

skickar information 

till vec/ec för vidare 
information till 

medarbetarna på 

rehabenheterna 
angående projektet 

 

               

Projektledaren leder 
GAP-analyser med 

medarbetare från 

alla verksamhetens 
enheter 

 

               

Möte med styrgrupp 

 
               

Projektledaren 

sammankallar 

projektgruppen och 
arbetet startar 

 

               

Presentation I 

ledningsgruppen 
 

               

Kvalitativa mät-
ningar införs 

               

Utvärdering I pro-

jektgruppen, var star 
vi nu? 

               

Dagboksanteck-

ningar gjorda av 

projektledaren 
 

               

Focusgruppsinter-

vjuer 
 

               

Enkäter  

 
 

               

Data analyser 

 
 

 

               

Masteruppsats 

skrivande 
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Bilaga 7. 

Kommunikationsplan i förbättringsarbetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem?  
Mottagare 
 

Varför? Vad? Hur? När? Vem? Ansva-
rig 

Lednings-gruppen Återkoppling av uppdrag Förstudie, arbetsgrupp Strategiskt LG Februari  Arbets- 

grupp 

Ledningsgruppen Återkoppling av pro-
jektet 

Projektgrupps 
arbetet 

Strategiskt LG 
Operativt LG 

Löpande under 
projektets gång 

Projektledare 
och vid tillfällen 

projektgruppen 

Samordnar 
grupp 

Inventering av möjlig-

heter 
genom lösnings 

fokuserat  

arbetssätt  

Förbättrings  

Idéer och analys  
GAP-analys 

Lösnings- 

Fokuserat 
möte 

Mars/april Projektledare 

Funktions- 
Grupps 
ansvarig 

Inventering av möjlig-

heter genom lösnings 

fokuserat  

arbetssätt  

Förbättrings  

Idéer och analys  

GAP-analys 

Lösnings- 

Fokuserat 

möte 

Mars/april Projektledare 

Medarbetargrupp från 
enheterna 
 

Inventering av möjlig-
heter genom lösnings 

fokuserat  

arbetssätt 

Förbättrings  
Idéer och analys 

GAP-analys 

Lösnings- 
Fokuserat 

möte 

Mars/april Projektledare 

Säkerhetsoperatörs 
grupp 

Inventering av möjlig-
heter genom lösnings 

fokuserat  

arbetssätt. 

Förbättrings  
Idéer och analys 

GAP-analys 

Lösnings- 
Fokuserat 

möte 

Mars/april Projektledare 

 Samordnare 
 
 

Förankring och samver-
kan 

Utfall av förstudie och 
initiering av förbättrings- 

insats 

Möte med samordnare Kontinuerligt 
 Start VT 2014 

Projektgrupp 

Funktionsgrupps 
ansvarig 
 

Förankring och samver-

kan 

Utfall av förstudie och 

initiering av förbättrings- 

insats 

Möte med funktions-

gruppsansvarig 

Kontinuerligt 

 Start VT 2014 

Projekt 

grupp 

Medarbetargrupp från 
enheterna 
 

Förankring och samver-

kan 

Utfall av förstudie och 

initiering av förbättrings- 

insats 

Möte med medarbe-

tarna på enheterna 

Kontinuerligt 

 Start VT 2014 

Projekt 

grupp 

Säkerhetsoperatörs 
grupp 

Förankring och samver-

kan 

Utfall av förstudie och 

initiering av förbättrings- 

insats 

Möte med säkerhets-

operatörerna 

Kontinuerligt 

 Start VT 2014 

Projekt 

grupp 

Styrgruppen  Förankring, bollplank Projektets arbetsgång Strygrupps 
möte 

Kontinuerligt 
Start mars 2014 

Projekt 
ledaren 

Projektgruppen 

 

Planera, genomföra, 

utvärdera och agera 

(PDSA) 

Planera, genomföra, 

utvärdera och agera 

(PDSA) 

Projektgrupps-möte Kontinuerligt Start 

VT 2014 

Projektledare 

och projekt-

gruppen 
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Bilaga 8. 

Information om studien till informanterna. 

 

Informationsbrev till informanterna 

Bakgrund och syfte med studien: 

Verksamheten har som uppdrag att rusta patienterna för att bättre klar livet efter slutenvården. 

De nya lokalerna är utformade för att möta och stimulera det nya utvecklade arbetssättet att 

träna funktioner i aktivitet. 

 Medarbetarna och verksamheten har sedan flytten till nya lokaler februari 2013, uppmärk-

sammat att patienternas möjlighet att deltaga i aktiviteter inte sker i den utsträckningen som 

planerats innan flytten. Ledningsgruppen gjorde en SWOT analys (belyste styrkor, svagheter, 

hot och möjligheter)  i december 2013, vilket lyfte fram logistik, planering och samordning 

som stora faktorer som hindrade patienternas möjlighet till att deltaga i aktiviteter. Under vå-

ren 2014 har 5 GAP analyser (belyste nuläget, önskade läget och vad som finns där i mellan) 

gjorts för att vidare insamla medarbetarnas upplevelser av problematiken. 

Projektgruppen startades upp under våren 2014 för att vidare arbeta med de faktorer som 

framkommit i bl.a. GAP analyserna. Detta arbete har varit verksamhetsknutet i första hand 

men även knutet till Madeleine Hammars masterarbete.  

Vidare nu ska en studie göras. Detta för att fånga de erfarenheter som ni i projektgruppen fått 

under denna tid som arbetet med förbättringsarbete skett. Det är av vikt att dessa erfarenheter 

fångas och belyses då det verkar vara ringa skrivet eller forskat kring förbättringsarbeten i 

rättspsykiatrisk slutenvård. 

 

Syftet med studien är att:  

 Fånga de framgångsfaktorer och hinder som är av betydelse vid förbättrings-
arbete i rättspsykiatrisk slutenvård.  
 

Förfrågan om deltagande: 

Frågan om att deltaga i studien ställs till medlemmar i förbättringsarbetets projektgrupp och 

utvecklingsledare i Famna. Detta då er unika erfarenhet under denna tid är viktig att få analy-

sera och dra slutsatser kring.  

 

Hur studien går till: 

Studiens datainsamling kommer ske genom ostrukturerade intervjuer i fokusgrupp. Säkerhets-

ansvarige i verksamheten kommer vara moderator och era samtal kommer att spelas in på 

band. Detta kommer ske vid ett tillfälle och ta mellan 1-2 timmar. 

Ostrukturerade intervjuer innebär att ni själva pratar och reflekterar fritt kring vad ni upplevs, 

tänkt, tyckt och reflekterat över under denna tid. 

Ljudbanden kommer sedan skrivas ut i sin helhet, med alla pauser, skratt mm. Texten kommer 

sedan bearbetas och analyseras och så småningom utkristalliserar sig olika kategorier. Materi-

aler kommer redovisas på gruppnivå och kommer inte att kunna härledas till person. 

Masteruppsatsen kommer att publiceras offentligt via Högskolan i Jönköpings webbplats. 

Resultatet kommer att presenteras i den befintliga verksamheten Rättspsykiatri och i organi-

sationen Sahlgrenska universitetssjukhus. Resultatet kan även komma att presenteras i 

Västragötalandsregionens rättspsykiatriska nätverk samt i det Nationella kvalitetsregistret för 

Rättspsykiatri, RättspsyK. 

Eventuellt kommer studien publiceras i akademiska tidsskrifter med anknytning till kvalitets-

utveckling inom hälso- och sjukvård och Rättspsykiatri. 
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Vilka är riskerna? 

Det finns ingen risk för fysisk skada.  

 

Finns det några fördelar? 

Då det tenderar vara lite dokumenterat kring förbättringsarbete i rättspsykiatrisk slutenvård är 

det en möjlighet att få vara med och delge era unika upplevelser av detta arbete. 

 

Hantering av data och sekretess 

Den kvantitativa delen av studien görs i enkätform tillsammans med projektgruppens med-

lemmar, materialet redovisas på gruppnivå och kan inte ledas till någon enskild person. 

Datamaterialet från fokusgruppen, den kvalitativa delen av studien innehåller ingen informat-

ion om person. Ljudinspelningarna och transkriberingarna ut i text av desamma kommer att 

förvaras och arkiveras enligt forskningshuvudmannens rutiner och riktlinjer. (Forskningshu-

vudmannen är The Jönköping Academy for improvement of health and wellfare). 

 

Materialet kommer vara tillgängligt för berörda parter så som akademisk handledare Thomas 

Schneider och coach Truls Nuebeck, verksamhetschef Alessio DegÍnnocenti, eventuell tran-

skriberingsperson samt författaren Madeleine Hammar. 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Om önskemål finnes kan masterarbetet i sin helhet delas ut till var och en. 

 

Försäkring, ersättning 

De försäkringar som finns i verksamheten som anställd gäller även här. Ingen ersättning delas 

ut för detta uppdrag. 

 

Frivillighet 

Det är helt frivilligt att deltaga och ni kan när ni vill välja att inte längre deltaga i studien. 

 

Ansvariga 

Ansvariga för studien är Madeleine Hammar och handledare Thomas Schneider. 

 

Samtyckesformulär 

Kommer att ges till de som vill vara med. Ingen kommer att deltaga innan samtycket är under-

tecknat. 
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Bilaga 9. 

Samtycket 

 

 

Samtyckesformulär  
 

Jag………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

har fått muntlig och skriftlig information kring studien ”Rehabilitering en självklar möjlighet 

för patienter i rättspsykiatrisk slutenvård; En kvantitativ och kvalitativ studie av ett förbätt-

ringsarbete i rättspsykiatrisk slutenvård”. 

Jag har fått tillräcklig information och tillfällen att ställa frågor och fått dem besvarade på ett 

för mig adekvat sätt. 

 

Härmed samtycker jag till att deltaga i studien. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

Göteborg 2014 –  

Stockholm 2015 -  

 

 


