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Sammanfattning 

Bakgrund: 
Av de patienter som vårdas inom slutenvården bedöms 90 % behöva venös kärlaccess. För att gå från 
det idag förhärskande reaktiva arbetssättet till ett proaktivt har förbättringskunskap applicerats på 
venös kärlaccessplanering. En framgångsfaktor för förbättringsarbete är kommunikation vilket i detta 
arbete har belysts extra.  
Syfte:  
Syftet med förbättringsarbetet är att samtliga patienter som vårdas på KAVA får/har en 
behovsanpassad infart för att undvika onödiga stick.    
Syftet med studien av förbättringsarbetet är att beskriva förbättringsgruppens erfarenheter av att 
sprida kunskap och information samt ge en bild av hur dess mottagare har nåtts av budskapet. 
Metod:  
Nolans förbättringsmodell har applicerats på förbättringsarbetet. För studien har en mixad metod 
använts, innehållande intervjuer och enkät som analyserats med kvalitativ innehållsanalys respektive 
deskriptiv statistik. 
Resultat: 
Förbättringsarbetet resulterade i att merparten av patienterna får en individuell kärlaccessplan inom 
24 timmar. Studien av förbättringsarbetet visar på att den interpersonella kommunikationen har stor 
vikt och att förbättringsgruppen är den enskilt största källan till spridning av budskapet vilket 
stämmer väl överrens med tidigare forskning.  
Slutsats:  
Ett proaktivt arbetssätt kan implementeras för planering av venös kärlaccess genom Nolans 
förbättringsmodell. Den interpersonella kommunikationen är av stor vikt för spridning av kunskap och 
bör tas i beaktande vid planering och utförande av förbättringsarbeten. 
 

Nyckelord: förbättringskunskap, informationsspridning, kärlaccess, förbättringsvetenskap
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Summary 

A proactive approach to vascular access planning – learnings from an improvement 
project and it´s information dessemination 
 
Background: 
90 % of inpatients are assessed to need venous vascular access. Improvement knowledge has been 
applied to the predominantly reactive approach today aiming to create a more proactive approach.  
Communication is a success factor for improvement and is given extra focus here. 
Aim: 
The improvement project aims for all inpatients treated at KAVA to have an access based on their 
needs to avoid unnecessary punctures. The study of the improvement project aims to describe the 
improvement team’s experiences of spreading knowledge/information and investigating how 
recipients were reached. 
Method: 
Nolan’s improvement model was applied to the project. The study used mixed methods: interviews 
and a survey which was analyzed with qualitative content analysis and descriptive statistics. 
Results: 
The improvement project resulted in a majority of patients having an individual vascular access plan 
within 24 hours. The study of the project shows interpersonal communication being of great 
importance and that the improvement team is the single largest source of information dissemination, 
which correlates well with previous research.  
Conclusion: 
A proactive approach can be implemented for vascular access planning through Nolan’s improvement 
model. The interpersonal communication is significantly important for information dissemination and 
should be considered when planning and executing improvement projects. 
 
Keywords: quality improvement, information dessemination, vascular access, improvement science 
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Bakgrund 

Att säkerställa venös access för att kunna ge intravenös behandling är ett av de vanligaste ingreppen 
för patienter inom slutenvården. Den kräver tidig bedömning, planering och genomförande (Moureau 
et al., 2012). Det uppskattas att 90 procent av de patienter som vårdas inom akutsjukvård har behov av 
en kärlaccess (Santolucito, 2001). En pålitlig venös access är många gånger en förutsättning för att 
kunna ge den vård som patienten behöver och en perifer venkateter, PVK, är det traditionella 
förstahandsalternativet (Jackson, Hallam, Corner, & Hill, 2013).  
 
Trots att detta ingrepp är så pass vanligt saknas idag ett systematiskt arbetssätt för att bedöma 
patienters individuella behov. Ett reaktivt eller passivt arbetssätt kring val av kärlaccess är 
dominerande och resulterar ofta i att möjligheten till att använda perifera kärl är uttömd innan 
alternativ övervägs (Moureau et al., 2012). Detta reaktiva arbetssätt innebär att vården utsätter 
patienter för onödigt lidande vilket kan klassas som en vårdskada.  

Vårdskador 

Vårdskada definieras enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) som en skada som går att undvika. När 
en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 
kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården är det en vårdskada. Begreppet adekvata åtgärder som används i lagtexten omfattar både 
prevention och tidig upptäckt samt lämplig handläggning där hänsyn tas till patientens grundsjukdom. 
 
USA, Australien och Nya Zeeland genomförde under 1990-talet nationella studier som visade att ett 
mycket stort antal patienter skadas i vården (Brennan et al., 2004; Davis et al., 2002; Wilson et al., 
1995). År 2007 undersökte Socialstyrelsen förekomsten av vårdskador inom sjukhusvård i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2008). Undersökningen visade att 8,6 procent av patienterna hade fått en vårdskada, 
det vill säga en skada som bedömdes vara undvikbar. Flest vårdskador uppkom inom de kirurgiska 
verksamhetsområdena, närmare två tredjedelar. Detta föranledde en ytterligare granskning av 
området kirurgi som genomfördes 2013 (Sjödal, Ahlberg, Rutberg, Nylén & Montgomery, 2014). 
Granskningen visar att patienter drabbades av en vårdskada vid 15,4 procent av vårdtillfällena.  
Vårdtiden är påfallande mycket längre när vårdtillfället har inneburit en undvikbar skada. Då ett 
vårddygn inom kirurgisk verksamhet kostar drygt 9 000 kronor, beräknas den totala kostnaden för 
vårdskadorna till 1,4 miljarder kronor per år. Oavsett dessa ekonomiska kostnader, som innebär en 
påfrestning på vården, är det i slutändan ändå patienten, en människa, som drabbas i störst 
utsträckning.  

Jämlik vård 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och vård 
på lika villkor för hela befolkningen. Alla individer ska behandlas likvärdigt utifrån sitt unika behov, 
medicinska förutsättningar och personliga preferenser. Det här innebär att skillnader i vissa 
avseenden är eftersträvansvärda och nödvändiga för att leva upp till målet för hälso- och sjukvård. 
 
Att det finns icke önskvärda skillnader i vård och behandling är välkänt. Socialstyrelsen rapport 
”Ojämna villkor för hälsa och vård” (2009 b) och Bergmans (2012) rapport  ”Ännu bättre vård”, som 
bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) öppna jämförelser är några exempel där detta 
visas. Jämlik vård innebär dock inte att alla ska behandlas lika, utan att alla ska behandlas likvärdigt 
(Diskrimineringsombudsmannen (DO), 2012). Vårdanalys (2014) beskriver i sin rapport ”En mer 
jämlik vård är möjlig” att en åtgärd för att göra vården mer jämlik är att anpassa vården efter, och 
kompensera för, patienters skilda förutsättningar.  
 
Detta sammantaget innebär att förstahandsvalet PVK inte alltid är rätt och att en tidig individuell 
bedömning av varje enskilds patients behov av kärlaccess kan minska vårdskador och göra vården mer 
jämlik.  

Kärlaccesser 

Perifer venkateter (PVK) 
Det traditionella förstahandsvalet vid behov av venös kärlaccess är att föra in en perifer venkateter, 
PVK (Jackson et al., 2013). Över en miljard PVK sätts varje år världen över (Alexandrou & Ray-
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Barruel, 2015). I Nordamerika är den årliga förbrukningen av PVK beräknad till över 330 miljoner. I 
Europa och övriga delar av världen är siffran okänd, men uppskattningar baserade på 
försäljningssiffror tyder på att omkring 1,2 miljarder PVK förbrukas årligen. PVK är en kateter som 
finns i olika storlekar och som förs in med hjälp av en nålpunktion i ett lämpligt perifert kärl. En PVK 
ska ligga kvar i ett kärl så kort tid som möjligt och avlägsnas när behov ej längre föreligger. När en PVK 
är på plats fyller den sin funktion för att ge behandling så som antibiotika, smärtlindring och 
intravenös vätska. Dock rekommenderas ej att prover tas ur denna då en ökad risk för stopp i katetern 
och hemolys (vilket kan ge felvärden i analys av blodprover) föreligger jämfört med system som är 
anpassade för venprovtagning (Vårdhandboken, 2013). Det innebär att patienter som har en PVK och 
som vårdas inneliggande kan komma att bli stuckna dagligen då den akuta vården kräver dagliga 
blodprovsanalyser, ibland till och med flera gånger per dag. 
För att kunna införa en PVK krävs kunskap om anatomi och att kärlet som ska användas är synligt 
eller palpabelt. Trots att detta är en av de vanligaste åtgärderna som görs inom slutenvården kan den 
vara utmanande och ett flertal studier visar på att mellan 10 och 25 procent av försöken misslyckas 
(Jacobson & Winslow, 2005; Liu, Alsaawi, & Bjornsson, 2014; Sabri, Szalas, Holmes, Labib, & 
Mussivand, 2013). Det som bland annat kan försvåra insättandet av en PVK är kronisk sjukdom, 
övervikt, ödem, förbrukade kärl på grund av intravenöst drogmissbruk och kärlsjukdomar (Egan et al., 
2013). Patienter som är svårstuckna blir ofta utsatta för flera inläggningsförsök där ett flertal olika 
personer och professioner kan vara inblandade. Förutom det faktum att dessa upprepade försök leder 
till obehag och minskad patientnöjdhet kan det även innebära förseningar i blodprovstagning och 
därmed försenade testresultat.   
 
PVK är oftast förstahandsvalet av infart, och ofta är PVK det mest lämpade för patienten, men det 
finns andra alternativ att överväga. I detta arbete är fokus på alternativen Midline och Perifert Inserted 
Central Catheter (PICC-line). 
 
Midline 
Midline eller långtids-PVK som det även kallas, är en infart som införs med hjälp av ultraljudsteknik i 
djupare liggande kärl i överarmen. Det är en perifer infart och den kan användas till samma typ av 
läkemedel och behandling som en PVK. Den stora skillnaden mot PVK är att det är möjligt att dra 
blodprover ur den, då den sitter i större kärl med högre flöden, samt att den kan sitta i upp till 29 
dagar. Fördelar med midline är att de har en längre användningstid än en PVK, de behöver inte 
kontrollröntgas för att säkerställa rätt läge, patienter torde uppleva mindre irritation av katetern då 
den sitter i större kärl med högre blodflöden.  Det är också en relativt enkel procedur att sätta dem 
(Griffiths, 2007).  
En litteraturgenomgång genomförd på 30 olika studier visar att midline har både för- och nackdelar 
(Alexandrou et al., 2011). Risker som finns är kärlretning/irritation och tromboser, fördelar är att 
upprepade stick undviks och patienter upplever minskat lidande och ökad tillfredsställelse samt att 
användandet av midline bidrar till organisatorisk effektivitet. Midline innebär därför inga ökade risker 
jämfört med andra kärlaccesser och ger nöjda patienter enligt Durmont, Getz & Miller (2014). 
 

PICC-line  
PICC-line införs under sterila förhållanden med hjälp av ultraljudsteknik i djupare liggande kärl i 
överarmen. Till skillnad mot PVK och midline är PICC-line en central infart vilket innebär att spetsen 
på katetern befinner sig i centrala blodkärl, vid Vena Cava Superior vid övergången till hjärtats högra 
förmak. Den lämpar sig för alla typer av läkemedel och behandlingar samt provtagning och kan sitta 
kvar i upp till ett år.  
PICC-line har använts sedan 70-talet i USA och täcker där en betydande andel av det medellånga-
långa (4 veckor - 1 år) behovet av venaccess. I Sverige introducerades denna typ av infart 1999 
(Vårdhandboken, 2014). En SBU rapport gällande PICC-line från 2011 (SBU, 2011) har som slutsats att 
det saknas tillräckligt många vetenskapliga studier på området för att göra en samlad bedömning av 
kostnadseffektivitet, patientupplevelse och risker för komplikationer. En senare studie, från 2013, 
visar på samma avsaknad av tillräckligt högkvalitativ forskning för att kunna dra några övergripande 
slutsatser (Johansson, Hammarskjold, Lundberg, & Arnlind, 2013).  
SBU–rapporten (SBU, 2011) beskriver dock hur behovet av centrala infarter har ökat på senare år och 
att det finns en begränsad kapacitet för inläggning av dessa på operationsavdelning, vilket medför att 
patienter kan få vänta på att få en central venös infart. Fördelar med PICC, som beskrivs i rapporten, 
är att inläggningen jämfört med övriga centrala venösa infarter kan medföra färre allvarliga 
komplikationer och att specialutbildade sjuksköterskor utanför operationsavdelningarna kan sköta 
inläggningen. Detta bekräftas av ett par studier som visar att sjuksköterskeledda PICC-
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linemottagningar är kostnadseffektiva då fördröjningarna blir färre och kostnader för operationssalar 
och narkosläkare minskar (Hornsby, Matter, Beets, Casey, & Kokotis, 2005; Walker & Todd, 2013). 
Nicholson & Davies (2013) studerade patientupplevelsen i samband med PICC-line inläggningar och 
fann att flera olika områden, som förbredande information och patientens egna copingstrategier, 
påverkar hur upplevelsen blir. Upplevelsen av att få en PICC-line i sig gick dock inte alltid att urskilja 
från de bakomliggande orsakerna till behovet, det vill säga patientens sjukdom och tillstånd.  
 

Val av rätt infart i rätt tid till rätt patient 

Det finns inga studier som beskriver vinsterna med att tidigt avgöra behovet av PVK, midline eller 
PICC-line. Dock finns det ett flertal studier som visar på fördelar med ett mer strukturerat, proaktivt 
arbetsätt i planeringen vid val av kärlaccess (Barton, Danek, Johns, & Coons, 1998; Higuchi, Edwards, 
Danseco, Davies, & McConnell, 2007; Jackson et al., 2013; Kokotis, 2005; Moureau et al., 2012; Ryder, 
1993; Santolucito, 2001) . Redan 1989 tog Marcia Ryder fram ett beslutsunderlag för att underlätta val 
av kärlaccess (Ryder, 1993). Arbetet därefter, med början under 90-talet, resulterade i ökad kunskap 
kring detta område. Några upptäckter som gjordes var att det finns stora variationer mellan sjukhus 
avseende rutiner för insättande av kärlaccess och att bedömning, planering och åtgärd inom 24-48 
timmar från inläggning på sjukhus ökar förekomsten av pålitliga kärlaccesser. Med pålitliga 
kärlaccesser menas att färre avbrott i behandling behöver göras när en kärlaccess saknas och antalet 
misslyckade insättningsförsök minskas. En tidig planering för vaskulär access reducerar även 
kostnader vilket Kokotis (2005) exemplifierar genom att visa på hur ett implementerat 
beslutsunderlag för val av kärlaccess innebar en besparing på 500 000 dollar på ett år. Santolucito 
(2001) har uppskattat kostnaden för olika typer av infarter och visar på att kostnaden för en midline 
och tre PVK är likvärdigt, samt att en PICC-line motsvarar sex PVK:er. Om detta sätts i relation till hur 
många PVK insättningar som misslyckas vid första försöket, kan en alternativ infart snabbt bli lönsam. 
Även för patientupplevelsen har en väl fungerande kärlaccessplanering ett värde. En 
enkätundersökning från över 1000 sjukhus i USA där 1,8 miljoner patienter inkluderades visar att 58 
procent av patienterna är missnöjda med sjuksköterskors skicklighet vid venpunktion (Kokotis, 2005). 
En tänkbar bakomliggande orsak till detta kan vara upprepade försök och avsaknad av 
individanpassad planering för kärlaccess.  
 
Likheter och skillnader mellan PVK, midline och PICC-line sammanfattas i Tabell 1.      
 
 
Tabell1. Likheter och skillnader mellan perifer venkateter (PVK), midline och Perifert inserted central catheter 
(PICC-line).  

Typ av infart Maximal 
användningstid 

Insättande Tidsåtgång 
i minuter 
vid 
insättande 

Läkemedel 
kan ges 

Blodprover 
kan tas 

Perifer 
venkateter, 
PVK 

0-7* dagar Sjuksköterska, 
ej sterilt 

5 JA NEJ 

Midline 0-29* dagar Specialutbildad 
sjuksköterska, 
ultraljuds, ej 
sterilt. 

25 JA JA 

Perifert 
inserted 
central 
catheter, PICC 

0-365* dagar Specialutbildad 
sjuksköterska, 
ultraljud,  
sterilt.   

60  JA JA 

*Användningstiden som anges bygger på tillverkarnas rekommendationer och förutsätter att behovet 
av kärlaccess kvarstår samt att inga komplikationer har uppstått. Tiden kan även överskridas om 
behovet av katetern kvarstår och inga komplikationer uppstår.  
 
Sammanfattningsvis finns det goda kunskapsunderlag som talar för att införa ett proaktivt arbetssätt 
vid val av kärlaccesser. Trots att evidens finns för att detta arbetsätt gagnar både patienten och vården 
är det än idag inte tillämpat fullt ut. För att implementera nya arbetssätt och bidra till förbättringar i 
vården kan förbättringskunskap tillämpas.  
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Förbättringskunskap 

För att nå framgång med utveckling av vården i form av ökat värde för dem som vården är till för krävs 
mer än den professionella kunskapen. En kombination av förbättringskunskap och professionell 
kunskap (figur 1) är avgörande för resultat av förbättringsarbete (Socialstyrelsen, 2006; Thor, 2002).  

 
Figur 1. Professionell kunskap och förbättringskunskap i samverkan för att uppnå ökat värde för dem som vården 
är till för. Källa: Socialstyrelsen. (2006). God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- 
och sjukvården. s.7. 

 
För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt där både den professionella kunskapen och 
förbättringskunskapen får en lika stor del kan modeller för förbättringsarbete vara en god hjälp. En 
sådan modell är Nolans Model for Improvement (Langley, Moen, Nolan, Nolan, Norman & Provost 
2009). Den baseras på tre frågor: Vad vill vi åstadkomma (mål), hur vet vi att en förändring är en 
förbättring (mätningar), vilka idéer kan vi testa som kan leda till en förbättring (åtgärder)? För att 
testa de förändringsidéer som framkommer förespråkar Nolan PDSA-cykeln (Plan, Do,  Study, Act). 
Tillsammans bildar dessa frågor och PDSA-cykeln ett ramverk för att leda förbättringsarbete. 
Utöver användandet av en modell för förbättringar finns det även andra faktorer som spelar in vid 
genomförandet av förändringar inom hälso- och sjukvård. I en skrift från Sveriges Kommuner och 
Landsting (Nyström, 2007) har resultat från forskning och goda verksamhetsexempel gällande 
utvecklings- och förbättringsarbete inom vården genererat en lista på ett flertal områden som är 
avgörande framgångsfaktorer. Några av dessa är ledarskap, kultur, stöd från ledning, patientfokus, 
ständiga mätningar, lärande atmosfär och information och informationsteknologi.  
I detta arbete kommer kommunikationens roll i förändringsprocessen att vara i fokus.  

Kommunikation och förbättringar 

För att sprida förbättringar är grunden kommunikation mellan människor (Langley et al., 2009). 
Tonnquist (2014) beskriver att kommunikation är avgörande för ett projekts framgång och att den 
viktigaste uppgiften en projektledare har är att kommunicera med intressenter.  
För att belysa hur kommunikation i ett förbättringsarbete kan se ut har Rogers (2003) Diffusion of 
Innovations, diffusionsmodellen, använts. Rogers beskriver förändringsprocessen som en 
spridningsprocess där information om innovationer sprids med hjälp av kommunikation från en 
människa till en annan. Processen med spridning kan ta lång tid, upp till flera år, och delas in i olika 
faser. Rogers beskriver 5 olika faser: 

1. Kunskapsfasen – orienterande, en övergripande förståelse för syfte och innehåll. 

2. Övertygelsefasen – djupare förståelse om varför.  

3. Beslutsfasen – ta det till sig eller förkasta. 

4. Implementeringsfasen – faktisk användning. 

5. Konfirmeringsfasen – underhåll, förstärkning. 
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En grundläggande princip i denna modell är att nya beteenden sprids mellan människor som är lika 
varandra vad gäller livsstil, utbildning, värderingar och kulturella föreställningar (Rogers, 2003). Det 
beror på att identifiering är en viktig dimension i förändringsprocessen och människor med liknande 
erfarenheter har lättare att kommunicera med varandra. För att minska osäkerhet när ett nytt 
arbetssätt eller beteende ska anammas litar människor på subjektiva bedömningar av människor som 
de anser vara lika dem själva och som redan har provat på förändringen. Den interpersonella 
kommunikationen med människor i det egna sociala nätvärket har därför stor betydelse i 
förändringsprocesser. En studie av kommunikation inom ett förändringsarbete stödjer detta då den 
visar att de kommunikationskanaler som mottagarna av budskapet föredrar är ansikte mot ansikte 
(Goodman, 2004). En annan studie visar att deltagande i förbättringsgruppsmöten i sig inte hade 
någon signifikant påverkan på utfallet av förbättringsarbetet, medan den kommunikation som skedde 
utanför möten, upplevelsen av att gruppen informerade och att gruppen var effektiv i att sprida nya 
idéer påverkade det faktiska utfallet av förbättringsarbetet (Arling, Abrahamson, Miech, Inui, & Arling, 
2014). 

Det lokala problemet 

På den kirurgiska akutvårdsavdelningen (KAVA), där förbättringsarbetet ska genomföras, har ingen 
tidig differentiering eller individuell bedömning med avseende på behov av kärlaccess genomförts 
tidigare. Behovet av ett alternativ till förstahandsvalet PVK har diskuterats retroaktivt när patienten 
redan är sönderstucken och det är svårt eller mycket svårt att hitta en fungerande ven för att sätta en 
PVK.  
Den förväntade nyttan med förbättringsarbetet är att 100 procent av de patienter som vårdas på 
enheten ska inom 24 timmar bedömas tvärprofessionellt med avseende på behov av infartstyp.  
Delmål är att efter genomförd bedömning ska alla som bedöms behöva en midline eller PICC-line få 
detta inom 24 timmar.  
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Syfte 

Syftet med förbättringsarbetet är att säkerställa att samtliga patienter som vårdas på KAVA får/har en 
behovsanpassad infart för att undvika onödiga stick.    
Syftet med studien av förbättringsarbetet är att beskriva förbättringsgruppens erfarenheter av att 
sprida kunskap och information samt ge en bild av hur dess mottagare har nåtts av budskapet. 
 



12 

Material och metod 

Forskningsmiljö 

För att beskriva den miljö där förbättringsarbetet och studien av densamma bedrivs har 5P (Purpose, 
Patients, Professionals, Processes och Patterns) enligt Nelson, Batalden & Godfrey (2007) använts.  
 
Purpose/syfte 
KAVA ska vara inriktat på patienter med akuta symtom från buken, behov av kirurgiska ingrepp och 
/eller behov av traumaobservation. KAVA ska med hög patientsäkerhet och effektivt flödesarbete ta 
emot akuta patienter från akutmottagningar vid Karolinska Universitetssjukhuset. Avdelningens 
uppgift är att alltid kunna ta emot patienter med ovanstående symtom från akutmottagningarna 
dygnet runt, alla dagar i veckan. För att alltid kunna ta emot patienter från akutmottagningarna ska 
det finnas ett system för att flytta ut patienter som inte längre är i behov av KAVAs resurser (Nya 
KAVAs uppdrag, 2014) . Karolinskas vision är patienten först och de värderingar som ska leda dit är 
ansvar, medmänsklighet och helhetssyn (Karolinska Universitetssjukhuset, 2015). Med 
medmänsklighet menas att hänsyn ska tas till varje patients unika behov. 
 
Patients/patienter 
Många patienter som kommer till KAVA är sjuka sedan tidigare, de kan tillexempel ha en känd 
cancerdiagnos som besvärar dem på olika sätt. Andra patienter vårdas för första gången i sitt liv på 
sjukhus. I vissa fall hittar man tumörsjukdomar och i andra fall handlar det om 
blindtarmsinflammationer som snabbt kan åtgärdas. Det gör att patientgruppen är heterogen i allt 
från ålder, kön, social bakgrund och vårderfarenhet. Den patientgrupp som är tänkt att inkluderas i 
detta förbättringsarbete är de som kommer behöva en längre tids behandling där ofta återkommande 
provtagning och administrering av intravenösa läkemedel, såsom antibiotika eller parenteral nutrition, 
är aktuellt. Det innebär oftast att patienten är äldre, har en komplex sjukdomsbild, ofta en 
cancerdiagnos och har vårdats på sjukhus tidigare. 
 
Professionals/medarbetare 
De medarbetare som berörs av förbättringsarbetet och studien av detsamma är samtliga som vårdar 
patienter på KAVA. På KAVA finns två enhetschefer, tre avdelningsledare, ca 45 sjuksköterskor och ca 
10 undersköterskor. Läkarorganisationen består av ca 10 specialister och ca 10 underläkare/AT som 
roterar sin tjänst mellan akutmottagningen och KAVA. De specialister som jobbar på KAVA och 
akutkliniken är anställda av en annan klinik, Gastrocentrum. 
 
Processes/flöden 
De steg som samtliga patienter genomgår under sin vårtid är bedömning – åtgärd - utvärdering. I varje 
del ingår flera olika moment och en patient kan befinna sig i samtliga steg samtidigt utifrån de olika 
moment som berör just denna patient. Nuvarande flöde för bedömning och beslut om kärlaccess 
beskrivs i figur 2. 
 

 
Figur 2. Nuvarande flöde för bedömning och beslut om kärlaccess. 

 
Patterns/mönster 
Den genomsnittliga vårdtiden på KAVA var under 2015 2,2 dagar och ungefär 70 procent av 
patienterna avslutar sin vårdtid här (Vårdstatistik, 2015).  För att tillse att det alltid finns lediga platser 
för patienter på akutmottagningen flyttas patienter, som bedöms som stabila och har en tydlig 
vårdplan, till andra avdelningar. Övriga slussas vidare till kirurgiska vårdavdelningar eller geriatrisk 
vårdavdelning.  

Bedömning 

Problem med venös access 
såsom blodprovstagning 
eller insättande av PVK  
upptäcks efter ett par 

dagar. Vi detta tillfälle är 
det redan ett problem för 

både patienten och 
personalen.  

Åtgärd 

När problemet upptäcks 
övervägs alternativa 

infarter och beslut fattas 
om PICC-line eller Midline 

eller annan access skall 
sättas.  

Den alternativa infarten 
sätts.  

Utvärdering 

Patient och personal 
slipper många tidskrävande 

och plågsamma 
sticksituationer . 
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Det finns en generell öppenhet för förändringar på avdelningen. Enligt den medarbetarenkät som 
genomfördes för 2015 upplever medarbetargruppen en hög vana i att jobba med systematiskt  
förbättringsarbete och det finns ett högt förtroende för närmaste chef. En upplevelse av att det man 
gör är viktigt för patienterna innebär att förändringar med en tydlig anknytning till patientens bästa 
sällan stöter på motstånd. 

Författarens roll 

I egenskap av avdelningsledare på enheten har författaren en roll som arbetsgivarrepresentant. I rollen 
ingår att driva förbättringsarbeten, leda det operativa arbetet på avdelningen och att jobba kliniskt 
som sjuksköterska. Författaren har varit på KAVA sedan juni 2013 och har under dessa år hunnit få en 
fördjupad förståelse för organisationens kultur och förförståelse för hur medarbetargruppen fungerar. 
Författarens roll i förbättringsarbetet har varit arbetsledande med ett formellt uppdrag som ansvarig 
för införandet av PICC-line-kompetens och ledning av förbättringsgruppen.  

Metod för förbättringsarbetet 

Initiativet till att genomföra förbättringsarbetet kom under 2014 från ledningen. Att införa 
möjligheten att lägga PICC-lines på enheten sågs som en vinst för patienterna och även som en 
möjlighet att stimulera sjuksköterskor till att stanna kvar och utvecklas på KAVA. För att utröna i hur 
stor utsträckning behov av denna typ av verksamhet finns togs siffror fram på hur ofta narkosen 
anlitades för stickhjälp samt hur många remisser för centrala venkatetrar som skickades. När dessa 
siffror granskades visade det sig att man ytterst sällan anlitade narkosen för denna typ av hjälp. En 
diskussion genomfördes med ledningen utifrån detta och beslut fattades att gå vidare trots sviktande 
statistiskt underlag. Detta beslut byggde på att allt inte kan ses i siffror och att vinsten för enheten och 
sjusköterskekompetensen vägdes in. För att starta arbetet utsågs författaren som ansvarig. Samtidigt 
rekryterades en erfaren sjuksköterska till enheten som redan hade kunskap av PICC-line inläggningar. 
Ytterligare en sjuksköterska som tidigare hade påtalat behovet av en PICC-lineverksamhet på enheten 
kom att ingå i arbetsgruppen. För den medicinska expertisen utsågs dåvarande medicinskt ansvariga 
läkaren för avdelningen. Denna grupp utgjorde grunden till förbättringsgruppen. Under våren 2015 
tillkom ytterligare en sjuksköterska för att klara av den ökade arbetsbelastningen som arbetet innebar. 
En av enhetscheferna är ansvarig för gruppens arbete. Ingen av medlemmarna i arbetsgruppen har 
formell utbildning i förbättringskunskap, men de har alla under sina år som kliniker i olika 
utsträckning deltagit i förändrings- och förbättringsarbete. De valdes till gruppen primärt baserat på 
sin kliniska erfarenhet och behov av vidareutveckling i sjuksköterskerollen.  
 
För att kunna genomföra förbättringsarbetet har mycket tid lagts på den professionella kunskapen och 
den kliniska utbildningen. I och med att PICC-line innebar en ny professionell kunskap för majoriteten 
av förbättringsgruppens medlemmar var det av största vikt att säkerställa kompetens inom gruppen 
innan förbättringar kunde påtalas. För detta togs en extern utbildare in och samtliga medlemmar 
genomgick en tvådagars teoretisk och praktisk utbildning. Sedan sågs strukturer över för att se hur det 
schematekniskt skulle bli möjligt att frigöra tid för att genomföra PICC-line inläggningarna. Först i 
mars 2015 fanns det stöd i schemat för arbetsgruppen att genomföra jobbet. Tidigare hade det lösts ad 
hoc när behovet uppstod. När PICC-line verksamheten hade pågått i ca 8 månader och gruppens 
medlemmar kände sig bekväma i sin nya professionella roll började behovet av förbättringar och 
utveckling av arbetet att utkristallisera sig. Bland annat uppdagades behovet av en ”mitt emellan”- 
infart, då PVK ibland var otillräckligt medan PICC-line upplevdes som överdrivet. Alternativet midline 
identifierades och gruppen hamnade återigen i behovet av att införskaffa sig professionell kunskap för 
att kunna genomföra införandet av denna nya typ av infart. Först när detta var genomfört kunde fokus 
lyftas mot valet av infartstyp och det bakomliggande arbetet att förbättra beslutsprocessen. Arbetet har 
kommunicerats gentemot medarbetargruppen via ett flertal olika kanaler. Ett exempel på hur 
kommunikationen har sett ut under det senaste halvåret återfinns i bilaga 1. Processen med 
förbättringsarbetet ur ett tidsperspektiv illustreras i figur 3.  
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Figur 3. Tidsaxel för förbättringsarbetet att införa midline och PICC-line som alternativ infart till PVK. 

 
Förbättringsgruppen har setts regelbundet en gång/månad sedan november 2015. 
 
För att genomföra förbättringsarbetet har Nolans förbättringsmodell använts där tre frågor ställs 
(Langley m.fl, 2009): 
 
Vad vill vi uppnå? (Mål) 
Hur vet vi att en förändring är en förbättring? (Mått)  
Vad ska vi testa för att uppnå detta? (Förändringsförslag) 

PDSA-cykeln för att testa i liten skala 
 
 

PDSA 
PDSA-cykeln är ett hjälpmedel i förbättringsarbete för att planera, utföra och lära från ett test av en 
förändringsidé (Langley m.fl, 2009). Välplanerade test i liten skala med kontinuerliga mätningar 
förespråkas. I detta förbättringsarbete har PDSA-cykeln applicerats för att införa ett beslutsstöd för val 
av infart (bilaga 2). Beslutsstödet utvecklades från en förlaga från Umeå universitetssjukhus 
(Hammarsten, 2014) och baserades på evidens för val av olika infarter samt anpassades till KAVA:s 
verksamhet. Den första PDSA-cykeln genomfördes på ett vårdteam där sex patienter vårdades. Tre 
medarbetare använde beslutsstödet och fick lämna kommentarer om hur de tyckte att det fungerade. 
När deras åsikter hade hämtats in testades ett breddinförande där samtliga fyra team använde 
beslutsstödet. Möjlighet till daglig utvärdering fanns och beslutsstödet reviderades ytterligare efter 
medarbetargruppens kommentarer. Efter ytterligare en tid när mätningar visade att beslutsstödet 
endast användes i begränsad utsträckning genomfördes en förändring i arbetssättet (PDSA 3) där den 
initiala bedömningen lades över helt på sjusköterskegruppen och gjordes till en obligatorisk term att 
fylla i vid ankomststatus. Detta baserades på förbättringsgruppens analys av hur arbetet i nuläget 
praktiskt genomfördes, där det framkom att sjuksköterskegruppen redan nu var den som initierade 
tanken på en alternativ infart. Under hela testperioden genomfördes mätningar för att se följsamhet 
till användandet av beslutsstödet. Resultaten återkopplades till medarbetargruppen veckovis.  

Mätningar 
För att följa förbättringsarbetets utveckling och för att se hur de test som görs förhåller sig till arbetets 
syfte krävs genomtänkta mätningar (Nelson et al., 2007).  
 
Två olika mätningar har genomförts kontinuerligt under förbättringsarbetet. Den första är ett 
utfallsmått: andel patienter som blivit bedömda inom 24 timmar med avseende på individuellt behov 
av kärlaccess. Detta har utförts genom manuell journalgranskning varje vecka en slumpmässigt utvald 
veckodag från och med vecka 48/2015. Samtliga inneliggande patienter har granskats och för att 
kategoriseras som att bedömningen är utförd skall ett dokumenterat ställningstagande till 
venaccessbehov finnas inom 24 timmar från inskrivning. Patienter som saknar detta beslut och har 
vårdats färre än 24 timmar exluderades. Patienter som vårdats färre än 24 timmar men där en 
bedömning fanns inkluderades.  
 
Den andra är ett processmått: tid från bedömning till åtgärd, det vill säga hur lång tid gick mellan 
beslut och åtgärd för de patienter som bedömdes behöva en midline eller en PICC-line,. Detta har 
granskats med en manuell journalgranskning baserad på de listor som upprättas av accessteamet i 
samband med att en midline eller PICC-line sätts. Mätningen av PICC-lines består av PICC-lines satta 

Augusti 2014 

beslut att påbröja PICC-
line verksamet på 

KAVA 

September/oktober 
2014 

En arbetsgrupp tillsetts 

December 2014 

den första PICC-linen 
sätts på KAVA 

Mars 2015 gruppen 
utökas med en person 

pga ökad 
arbetsbelastning 

April/maj 2015 arbetet 
med införandet av 
midline påbörjas 

November 2015 
midline införs samt 

beslutsstöd för val av 
kärlaccess 
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mellan 26 november 2014 och 29 februari. Mätningen av midlines består av midlines satta 19 juli 2015 
till och med 29 februari 2016. Utifrån dessa listor har tid från dess att ett dokumenterat beslut finns 
till dess att en dokumenterad åtgärd är genomförd mätts i antal dygn.  
 
I Bergman (2012) beskrivs vikten av att data som samlas in återförs till dem det berör och att man 
genom detta kan se nyttan i insamlingen av data. För att presentera de olika mätningarna har olika 
framställningsformer valts i olika sammanhang. Detta för att nå mottagarna på bästa sätt (Elg, 2013).  
Styrdiagram är valt i detta arbete för att det är ett sätt att presentera mätningar över tid som 
tillsammans med statistiska beslutsregler kan visa på vad som är slumpmässig variation i en process 
och vad som är en systematisk förändring (Elg, 2013). För att visa på andel patienter som bedömts 
med avseende på kärlaccess inom 24 timmar har ett styrdiagram, ett p-digram, upprättats. Analys av 
diagrammet har genomförts med stöd av information i rapporten från Elg (2013, s. 39). Samma data 
har presenterats i ett stapeldiagram för medarbetargruppen en gång per vecka på veckans 
utvärderingsmöte som hålls varje torsdag (bilaga 3).  
 

Balanserande mått 
Förändringar i en verksamhet bör betraktas ur flera olika perspektiv för att säkerställa att en 
förändring inte sker på bekostnad av en annan del i verksamheten (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2008). 
 
För att se hur detta förbättringsarbete eventuellt har bidragit till ökade kostnader för enheten har en 
schablonkostnad applicerats på varje inlagd PICC-line och midline baserats på Santolucito (2001)  
som har uppskattat kostnaden för olika typer av infarter och som visar på att kostnaden för en midline 
och tre PVK är likvärdig, samt att en PICC-line motsvarar sex PVK. Detta har vägts mot hur länge 
respektive kärlaccess har kunnat användas. På detta sett har en brytpunkt för när en alternativ infart 
blir lönsam kunnat beräknas (se Tabell 2).  
 
Tabell 2. Brytpunkt i användningstid när midline respektive PICC-line blir lönsamt i relation till PVK.  

 
Typ av kärlaccess Lämplig användningstid Alternativ lönsamt vid 

PVK 2 dagar < 6 dagar 

Midline 28 dagar > 6 dagar 

PICC-line 365 dagar > 12 dagar 

 
Syftet med mätningen var att se om den initiala kostnad som tillkommer med en mer avancerad 
kärlaccess vägs upp av det faktum att accessen kan användas under en längre tid.   

Studien av förbättringsarbetet 

Studien syftar till att beskriva förbättringsgruppens erfarenheter av att sprida kunskap och 
information inom aktuellt förbättringsarbete samt att ge en bild av hur dess mottagare har nåtts av 
budskapet. Detta innebär att frågan behöver belysas från två olika håll, dels från sändaren av 
budskapet och dels från mottagarens perspektiv. För att fånga upp dessa båda perspektiv har en 
fallstudie med en mixad metod använts i studien.  
 

Forskningsansats 
Fallstudier lämpar sig ofta när man vill studera processer, relationer och förändringar (Patel, 
Davidsson 2011 & Denscombe 2009). Med fall menas här en hel arbetsplats som beskrivs under 
rubriken forskningsmiljö. I fallstudier är det vanligt att information/data av olika karaktär, såsom 
kvalitativa och kvantitativa, samlas in för att ge en så tydlig bild som möjligt. Om det är en arbetsplats 
man skall studera kan intervjuer, enkäter och observationer kombineras för att ge en heltäckande bild. 
Fallstudier beskrivs som djupgående, holistiska och värdet i dessa ligger i att erbjuda en möjlighet att 
förklara varför vissa resultat uppnås (Denscombe, 2009). Därför har fallstudie valts som ansats i 
denna studie. 
 
Kvalitativa tillvägagångssätt är lämpliga när processer, interaktioner eller utveckling ska belysas 
(Malterud, 2014). För att få veta mer om mänskliga erfarenheter, tankar, upplevelser eller betydelser 
och nyanser av händelser där målet är att förstå snarare än att förklara, lämpar sig kvalitativa metoder 
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väl. Om frågeställning är inriktad på fördelning, omfång, samvariation eller skillnader är kvantitativa 
metoder mer lämpade. Eftersom forskningsfrågorna i denna studie har för avsikt att belysa både 
mänskliga erfarenheter (förbättringsgruppens perspektiv) och beskriva hur information har spridits 
(mottagarnas perspektiv) har både kvalitativa och kvantitativa data samlats in.  
 

Datainsamling 
För att samla in data till fallstudien har en mixad metod använts. Syftet med att använda mixad metod 
är att ge svar på olika forskningsfrågor med olika typer av data, det vill säga att en typ av data inte är 
tillräcklig för att svara på samtliga frågor. Mixad metod innebär att både kvalitativa och kvantitativa 
data samlas in och kombineras för att nyttja de olika datakällornas styrka och minimera dess brister 
(Johnson & Onwuegbuzie, 2015). Ett skäl till att denna metod används i studien är dels 
forskningsfrågorna men även forskarens begränsade resurser att samla in och analysera stora 
mängder data. Processen för datainsamling illustreras i Figur 4.  

 
Figur 4. Tidsaxel för datainsamling 2016 

Intervjuer 
 
För kvalitativ datainsamling är intervjuer, observationer eller insamling och granskning av objekt som 
är relaterade till studien olika sätt att ta sig an uppgiften (Yin, 2013).  Intervjuer kan anta många 
former men två huvudkategorier beskrivs ofta: den strukturerade intervjun och den semistrukturerade 
kvalitativa intervjun. I detta fall har den kvalitativa intervjuformen använts. I den kvalitativa intervjun 
finns inget strikt manus för dialogen mellan forskaren och deltagaren. En intervjuguide med frågor 
relaterade till studien förekommer oftast, men hur dessa frågor formuleras och ställs varierar med 
kontexten. En kvalitativ intervju kan beskrivas mer som ett samtal med öppna frågor.   
 
Enskilda intervjuer genomfördes med en kvalitativ ansats där ett par fördefinierade frågor inledde 
intervjun (bilaga 4). Detta kan beskrivas som en semistrukturerad intervju (Alvesson, 2011 & 
Malterud, 2014).   
 
Urval  
Ett strategiskt urval har gjorts, det vill säga personer som har specifika erfarenheter och bästa möjliga 
potential att belysa fenomenet som ska studeras har valts ut (Malterud, 2014). Samtliga fyra 
medlemmar i förbättringsgruppen har därför intervjuats för att belysa deras erfarenheter av att sprida 
kunskap och information om förbättringsområdet. Detta för att fånga bilden av budskapet och dess 
vägar ur sändarens perspektiv.  
 
Analys 
För att tolka data har en latent innehållsanalys med induktiv ansats genomförts inspirerad av 
Lundman & Hällgren Graneheim (2012). En induktiv ansats innebär att datan i sig får leda fram till 
olika begrepp och att forskaren undviker förutfattade meningar (Yin, 2011). En latent innehållsanalys 
innebär att man utifrån det material som insamlats görs en tolkning av en djupare bakomliggande 
mening. Meningsbärande enheter identifierades och grupperades och kodades därefter. Utifrån dessa 
koder har datan sedan abstraheras till kategorier och i förlängningen har ett fåtal teman skapas (se 
Tabell 3) 
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Tabell 3. Exempel på meningsbärande enhet, koder, kategorier och tema 

 
Meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

…det sprids bäst 
och mest när man 
pratar med folk 
face to face. 

Face to face Det personliga 
mötet 

Direkt 
kommunikation 

Kommunikativa 
praktiker 

Enkäter 
 
För att fånga in mottagarna av budskapet och för att kartlägga hur de har nåts av information om 
förbättringsarbetet genomfördes en enkätundersökning, vilket är lämpligt då många respondenter 
ingår i urvalet (Denscombe, 2009, Trost, 2012). Eftersom enkäten i detta arbete syftar till att kartlägga 
vilka vägar som har använts för att förmedla kunskap om förbättringsarbete blir enkätstudien 
övervägande kvantitativ.  Enkäten består av tio frågor där de första fem frågorna avhandlar 
bakgrundsinformation om respondenten. De avslutande fem frågorna svarar mot syftet för studien och 
är avsedda att belysa hur medarbetarna hade fått reda på arbetet med midline och PICC-line samt om 
de i och med detta hade förändrat sitt arbetssätt. För att respondenterna skulle kunna kommentera 
fritt finns även möjlighet till detta vid flertalet frågor. Enkäten (Bilaga 5) skickades ut via e-post och 
var webbaserad för att underlätta dataanalysen. Frågorna i enkäten är standardiserade och 
strukturerade. 
 
Urval  
En totalpopulation har valts (Trost, 2012) och enkäter har delats ut till samtliga medarbetare på 
KAVA, dvs mottagarna av det budskap om förbättringsgruppen har velat förmedla. Enkäten skickades 
ut till 96 personer varav 62 besvarade den, motsvarande 64 procent. En svarsfrekvens på mellan 50 - 
75 procent vid enkätundersökningar är att betrakta som normalt enligt Trost (2012), vilket innebär att 
denna studies svarsfrekvens på 64 procent får ses som förväntat. Av de svarande är majoriteten 
kvinnor. Åldersfördelningen är jämnt spridd, andel per yrkeskategori är representativt för hur enheten 
ser ut, dvs störst andel svarande är sjuksköterskor, följt av läkare och därefter undersköterskor. 
Generellt består respondentgruppen av medarbetare med många års erfarenhet av vårdyrket och två 
tredjedelar av respondenterna har jobbat mer än två år på KAVA. För att undersöka om bortfallet 
bidrar till någon typ av snedfördelning har en jämförelse mellan urval och de svarande gjorts avseende 
yrke, ålder och kön (tabell 4).  

 
Tabell 4. Jämförelse av urval och svarande av enkät 

  Urval (antal) i % Svarsfrekvens (antal)  
för datanalys i % 

Kön Män (24) 25 (14) 23 
Kvinnor (72) 75 (48) 77 

Ålder 20-29 (26) 27 (17) 27 

30-39 (31) 32 (14) 23 

40-49 (18) 19 (13) 21 

50-59 (14) 15 (11) 18 

Över 59 (7) 7 (7) 11 

Yrke Undersköterskor  (11) 11 (11) 18 
Sjuksköterskor  (60) 62 (37) 59 
Läkare (25) 26 (14) 23 

 
Sammanställningen visar att urvalsgruppen och svarsgruppen är mycket lika i sin sammansättning.  
 
Analys 
Den data som insamlats via enkäter har analyserats med syftet att beskriva spridning i materialet och 
att finna eventuella tyngdpunkter. För detta har beskrivande statistik i form av ett histogram 
upprättats (Elg, 2013).  
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Etiska överväganden 

Arbetet är godkänt av verksamhetschef och enhetschef.  
 
De insamlade data som berör patienter är inte av individuell deskriptiv karaktär och presenteras 
endast på gruppnivå vilket ger enskilda patienter konfidentialitet. Det finns därför ingen risk för 
psykisk eller fysisk skada för patienter.   
 
De intervjuer som genomförts med medarbetare föregicks av muntlig information om studiens syfte. 
Medarbetarna informerades även om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde 
avbryta utan några efterverkningar. Efter att transkribering av intervjuerna var genomförd raderades 
ljudfilerna. Materialet finns sedan enbart tillgängligt för författaren skyddat av lösenord och 
deltagarna avidentifierades i uppsatsen. Detta för att skydda informanterna och göra materialet 
konfidentiellt. 
 
Den enkät som delades ut till medarbetare föregicks av ett följebrev (bilaga 6) där syftet med studien 
presenterades och att deras deltagande var frivilligt. Den insamlade datan presenteras enbart på 
gruppnivå och garanterar därför anonymitet för den enskilda informanten.  
 
Arbetet består delvis av en studie med vetenskaplig design och har handletts av en forskare men är inte 
avsett att publiceras i en vetenskaplig skrift. Därför har ingen etikprövning enligt Etikprövningslagen 
(2011) genomförts.  
 

Resultat 

I detta avsnitt redovisas först resultatet av förbättringsarbetet, det vill säga hur väl måluppfyllnad 
nåddes för syftet att säkerställa att samtliga patienter som vårdas på KAVA får/har en behovsanpassad 
infart för att undvika onödiga stick.    
Därefter följer resultat av studien av förbättringsarbetet som syftade till att beskriva 
förbättringsgruppens erfarenheter av att sprida kunskap och information samt ge en bild av hur dess 
mottagare har nåtts av budskapet. 
 

Resultat av förbättringsarbetet 

  
Resultatmått av förbättringsarbetet definieras som - andel patienter som fått en individuell bedömning 
med avseende på behov av typ av kärlaccess inom 24 timmar (se Figur 5).  
 
Eftersom bedömning av behov av kärlaccess endast skedde retrospektivt och slumpmässigt när 
problem redan hade uppstått innan förbättringsarbetets början finns inga tillförlitliga data att använda 
som baslinjemätning. Sannolikheten att ett ställningstagande skulle ske inom 24 timmar innan 
förbättringsarbetet startade är dock försumbar och en baslinjemätning skulle därmed ha visat 
nollvärden. Mätningarna påbörjades istället i samband med att förbättringsarbetet startade för att 
kunna utvärdera olika förbättringsåtgärder. En signal för förändring i processen kan ses från och med 
vecka 14 då 6 mätpunkter efter varandra ökar, vilket indikerar en systematisk förändring (Elg, 2013). 
En ytterligare signal på att en faktisk förändring har skett kommer i vecka 16 då flera efter varandra 
följande mätpunkt hamnar utanför befintliga styrgränser. Baserat på dessa två signaler har 
styrgränserna räknats om för att påvisa en förändring i processen. Dock är det i skrivande stund för få 
mätpunkter för att säkerställa att den nya processen är stabil.  
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Figur 5: Styrdiagram över andel bedömda patienter avseende kärlaccessbehov inom 24 timmar 

 
Processmåttet, det vill säga antal patienter som bedömdes behöva midline/PICC-line och som fick sin 
infart inom 24 timmar efter bedömning, visar att samtliga midlines och 89 procent av PICC-
lineinläggningarna befinner sig inom målgränsen.   
 
Balanserande mått, det vill säga andel midline respektive PICC-line som kan ses som ekonomiskt 
lönsamma, visar att mindre än hälften av de midlines som sattes användes i sex eller fler dagar. Av 
PICC-lines 12 dagar var det 54 procent av de satta som användes i 6 eller fler dagar (tabell 5).  
 
Tabell 5. Andel midline respektive PICC-lines som kan räknas som ekonomiskt lönsamma 

 
 Totalt antal satta Antal som suttit över 

lönsamhetstid 
Midline= 6 dagar 
PICC-line = 12 dagar 

Andel lönsamma  

Midline 69 31 44% 
PICC-line 115 63 54% 

Resultat av studien av förbättringsarbetet 

I det första avsnittet redovisas det kvalitativa resultatet, där förbättringsgruppens erfarenheter av att 
sprida kunskap och information om förbättringsarbetet beskrivs. I det andra avsnittet redovisas det 
kvantitativa resultatet av den enkät som medarbetargruppen har besvarat och som syftar till att ta reda 
på hur de har nåtts av budskapet.  

Förbättringsgruppens erfarenheter av att sprida kunskap och information 
 
Vid analys av intervjuer som genomfördes med medlemmar i förbättringsgruppen för att få en bild av 
deras erfarenheter av att sprida kunskap och information återfinns tre teman; Kommunikativa 
praktiker, Strategiskt upplägg och Utmaningar med kategorier och underkategorier (se Tabell 6). 
 
Tabell 6. Resultat av kvalitativ innehållsanalys av enskilda intervjuer av förbättringsgruppen 
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Kommunikativa praktiker 
I analysen framkommer två olika typer av kommunikation, direkt och indirekt, för att beskriva hur 
kunskapsspridningen hade skett. Det som oftast återkommer som en framgångsrik 
kommunikationsväg är den direkta kommunikationen, vilken beskrivs som positiv i det personliga 
mötet mellan förbättringsgruppens medlemmar och enskilda individer ur medarbetargruppen. 
Förbättringsgruppens erfarenhet är att det är enklast att nå fram när ett samtal förs mellan två 
personer. I detta samtal tillåts frågor i stor utsträckning och möjligheten till att individanpassa 
informationen och att praktiskt visa och förklara är stor. Så här beskriver ett par av de intervjuade 
situationen: 
 

Det sprids bäst och mest när man pratar med folk face to face. (I1) 

 

Jag tycker jag får bäst gensvar om jag har såhär -följ med och titta, eller -det gör 
vi tillsammans. (I2) 

 
Det publika mötet, som personalmöten där information tas upp, upplevdes svårare att utvärdera då 
den direkta responsen som det personliga mötet innebär saknades. Eller som en av informanterna 
uttrycker det: 
 

Min känsla är att när man förklara en och en och visar på plats live det sitter 
inne bättre än att du ska förklara på nått möte, de flesta gånger vi har möte är 

på eftermiddagar då alla i dagpersonalen är trötta, tar en kaffe liksom, och 
somnar till lite, då tar de inte till sig 100 %. Men när man visar dem en och en 

live, det går bättre faktiskt. (I2) 

 
 
Praktiska vinster med indirekt kommunikation, som användandet av vissa informationskällor, kunde 
ses. Informationskällor som förbättringsgruppen uppger är veckobrev, mail, broschyrer, planscher och 
vårdhandboken. Upplevda vinster för förbättringsgruppen är dels att kunna informera flera på samma 
gång och dels att kunna hänvisa informationsinhämtningen till en annan källa. Både mötet i större 
grupp, veckobrev och mail nämns för att nå flera.  
 

Kanske är det bättre [med möte] man behöver liksom inte förklara för en och en. 
(I2) 

 
Dock ser förbättringsgruppen brister i dessa typer av informationskällor och en osäkerhet om hur 
budskapet togs emot återspeglas i informanteras berättelser. Här är två exempel: 

 

Tema Kategori Underkategorier

Kommunikativa praktiker Direkt kommunikation Det personliga mötet

Det publika mötet

Indirekt kommunikation Informationskällor

Spridningsmönster

Strategiskt upplägg Motivation Inre motivation

Yttre motivation

Lärande Förändringar över tid

Förbättringsgruppens kunskapsutveckling

Förbättringsgruppens kunskapsspridning

Medarbetargruppens förändringsbenägenhet

Utmaningar Inre Personliga

Yttre Strukturella 
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Där har jag framför allt mailat och försökt skicka den information jag har och till 
andra och då får man alltid samma personer som svarar och responderar och 

diskuterar genom det. (I4) 

 

Vi [förbättringsgruppen] bara hänvisade dem till vårdhandboken och broschyren 
som vi gjort, men kanske hade de inte tid att läsa först. (I2) 

 
En annan typ av indirekt kommunikation, med positiva konsekvenser, är spridningen av 
förbättringsarbetet genom att medarbetarna berättade för varandra. Så här formulerar en av de 
intervjuade vad som händer: 
 

Och sedan att ja, det funkar hur bra som helst liksom, så sprids det, då blir det 
liksom ringar på vattnet.  (I1) 

 

Strategiskt upplägg 
 
Informanterna beskriver olika bakomliggande orsaker som påverkar det strategiska upplägget för dem 
att sprida sitt budskap. En av dessa orsaker var motivation. Både den motivation som 
förbättringsgruppen själv upplever bidrar till deras vilja att fortsätta med arbetet och den som 
förbättringsgruppen tolkar som mottagarens motivation till att vilja ta till sig budskapet. Motivationen 
yttrade sig i inre faktorer så som personlig vinning, intresse och nyfikenhet. Här ett exempel från en av 
de intervjuade: 
 

Det är väl det att det berör oss, därför är vi intresserade, för det underlättar vårt 
arbete och det blir bättre för patienterna. Därför är man intresserad; för att man 

får ut något av det själv. (I1) 

 
Även yttre faktorer motiverar som patientens uppskattning och ett kliniskt positivt resultat: 
 

Främst från patienterna hör man mycket om att det var så himla skönt att jag 
fick den här infarten så jag slapp att bli stucken. Då känns det ju att, då får ju vi 

som sätter infarten, att det är värt arbetet. (I1) 

 
En annan faktor som informanterna menar påverkar det strategiska upplägget är att 
förbättringsarbetet även innebär ett lärande. I lärandeprocessen kan de se tidsaspekten, och de 
förändringar över tid som sker, som en påverkande faktor för hur budskap tas emot och hur de väljer 
att förmedla sitt budskap.  Förbättringsgruppen upplever sig mer kunnig men ser även inom 
medarbetargruppen en ökad medvetenhet om problemet med svårstuckna patienter och upplever även 
ett ökat förtroende för gruppens kunskap. Så här formulerar ett par av de intervjuade förändringen: 
 

Vi [förbättringsgruppen] är bättre och personalen är säkrare. (I3) 

Nu märker jag liksom att det verkar som om vi har nått fram, de har inte kommit 
de gamla frågorna, så att säga, tillbaka. (I2) 

 
För att främja lärande för medarbetarna beskriver informanterna att deras egen kunskapsutveckling 
och behov av professionskunskap är nödvändig för att kunna föra kunskapen vidare. Som en av dem 
uttrycker det: 
 

Man behövde ändå läsa in sig lite på ämnet… …ja till en början med så var inte 
jag så insatt i det över huvud taget. (I3) 
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Förbättringsgruppen beskriver även hur de konkret arbetar med kunskapsspridning för ett lärande 
genom repetition, tillgänglighet, genom att initiera tankesätt och återkoppling. Som en av dem 
uttrycker det:   
 

Liksom att det blir sådär direkt feedback från bådas håll. De får ju feedback från 
mig hur de kan förbättra sitt arbete och jag får feedback från dem att ok men 

säger jag så här så förstår de.(I1) 

 
Informanterna reflekterar även över hur de kunde ha agerat annorlunda i vissa lägen för att ytterligare 
sprida kunskap: 
 

Det som vi [förbättringsgruppen] har missat är att vi kunde stödja dem bättre 
från början. (I2) 

 
Även medarbetargruppens förändringsbenägenhet beskrivs som en främjande faktor för lärande; att 
de söker upp förbättringsgruppens medlemmar vid problem och att de vågar fråga och testa själva. Så 
här beskrivs det av en informant:  

De [medarbetargruppen] vågar jobba med sådana infarter, som t ex midline är 
helt nytt men ändå fixar de. (I3) 

 

Utmaningar 
 
Informanterna bskriver ett flertal utmaningar när det gäller att sprida kunskap. Inre faktorer som 
personligt ointresse, omedvetenhet om problemet, osäkerhet och motstånd till förändring 
förekommer, som en av dem beskriver problemet:  
 

Det har jag märkt att de flesta har inte ens tänkt på det faktiskt. (I2) 

 
Yttre faktorer som försvårar kunskapsspridningen är strukturella orsaker, som rotationstjänster och 
treskiftsarbete som innebär svårigheter i att nå ut till alla medarbetare. Även professionella 
gränsdragningar förekommer, där olika yrkesgruppers inställningar och föreställningar om varandra 
orsakar begränsningar i hur kunskap tillåts spridas. Så här beskriver en av informanterna situationen: 

Dom [läkare] är inte intresserade av kärlaccesserna utan det är mer att de ser ur 
perspektivet att vi ska ge det här sedan skiter jag i hur du ger det. (I1) 

 
Andra strukturella hinder som beskrivs är avsaknad av kontaktytor, stor personalgrupp och en 
upplevd avsaknad av rutiner för det nya arbetssättet.  En av informanterna beskriver problemet: 
 

Jag tycker att det är svårt eftersom det är en så stor personalgrupp och alla 
jobbar 3-skift i princip, så att det är alltid någon som aldrig hört någonting…(I1) 

 

Medarbetargruppens beskrivning av hur de har nåtts av budskapet 
 
För att fånga upp mottagarnas bild av hur de nåtts av information om förbättringsarbetet användes en 
enkät.  
 
De flesta, nära 50 av 62, svarar att de fick reda på arbetet med PICC-line och midline via 
förbättringsgruppen (Accessteamet), följt av information från kollegor, avdelningsledare och 
arbetsplatsträffar (Se Figur 6 & 7). Samtliga frågor samt svar redovisas i bilaga 5. 
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Figur 6: Hur fick du reda på arbetet med PICC-line på KAVA? 

 
 

 
Figur 7: Hur fick du reda på arbetet med midline på KAVA? 

 

Den samlade bilden av enkätsvaren är att accessteamet (förbättringsgruppen) är den enskilt största 

källan till medarbetarnas information om arbetet med PICC-line och midline på KAVA.  

Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras metod och resultat för både förbättringsarbete och studien av densamma.  

Metoddiskussion 

Förbättringsarbetets metod och genomförande 
För att genomföra ett framgångsrikt förbättringsarbete förespråkas en kombination av professionell 
kunskap och förbättringskunskap (Thor, 2002). När arbetsgruppen startade lades mycket fokus på den 
professionella kunskapen eftersom den var en förutsättning för att kunna genomföra det arbete som 
behövdes. Detta förhållningssätt stöds av Thor (2002) som beskriver hur en förutsättning för att 
kunna hitta relevanta förbättringsområden är en god kännedom om det område man vill förbättra. 
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Först under arbetets senare del har gruppsammansättning, roller i gruppen och arbetssätt kommit på 
plats och först nu har olika verktyg för förbättringsarbete börjat testas. Detta kan jämföras med 
Nembard, Cherian & Bradely’s (2014) resultat som visar att importera ”best practices” kontra kreativ 
problem lösning (som innebär att experimentera och testa egenpåhittade lösningar) fungerar olika bra 
beroende på var organisationen befinner sig i sitt utvecklingsarbete. I de tidiga stadierna av 
utvecklingsarbete sågs bäst effekt på resultat när andras redan beprövade lösningar prövades medan 
det i senare stadier krävdes ett mer problemlösningsfokuserat förhållningssätt för att komma vidare 
med utvecklingen. Resultatet kan utifrån detta tolkas som att gruppen befinner sig i ett tidigt stadie av 
sin utveckling inom förbättringskunskap. Trots detta har förbättringsgruppen, utan att uttalat använda 
just förbättringskunskapens begrepp, genomfört många PDSA-cykler där arbetssätt har testats, 
modifierats och testats igen. 
 
En kritik som kan riktas mot genomförandet är att det inte finns någon patientmedverkan i 
förbättringsarbetet. För att tillse patientmedverkan gjordes ett försök att involvera en 
patientorganisation. Eftersom kontakt med patientorganisationen togs när arbetet befanns sig i sin 
uppstartsfas fanns det inget konkret förslag för patientmedverkare att ta ställning till. Ett möte med en 
representant för patientorganisationen genomfördes där problematiken med det reaktiva arbetssättet 
lyftes. I detta fick gruppen stöd för sin slutsats att en utveckling av ett mer proaktivt arbetssätt för att 
undvika onödiga sticksituationer är värdeskapande för patienter. Själva idén som sådan har alltså lyfts 
och diskuterats med patientrepresentant medan själva utförandet av idén inte har involverat 
patienterna ytterligare. Ett skäl till detta är att förbättringsgruppen i detta läge var i behov av att själva 
utforma strukturer för mötesformer, mötestider och målsättningar för arbetet. Detta innebar att 
möjligheten att involvera ytterligare en part ansågs mycket utmanande och valdes aktivt bort.  
 

Studiens metod och genomförande 
 
Studien av förbättringsarbetet består av två delar. Den första är ett försök att fånga 
förbättringsgruppens erfarenheter av att sprida kunskap och genomfördes genom kvalitativa 
intervjuer. Den andra försöker att besvara frågan hur medarbetargruppen har nåtts av denna 
kunskapsspridning. För att fånga den större gruppen, det vill säga medarbetargruppen, har en enkät 
valts som insamlingsmetod. De frågor som avser att svara mot syftet utformades i samråd med 
handledare. Valet av metod baseras på syftet, men även på begränsade resurser. Eftersom 
medarbetargruppen består av nästan 100 personer hade enskilda intervjuer varit mycket tidsödande. 
Dock hade intervjuer i fokusgrupper varit ett alternativ. Enkäten är inte validerad vilket kan ses som 
en svaghet och innebär en osäkerhet i tolkning och generaliserbarhet till andra kontexter.   
 
För att belysa förbättringsgruppens erfarenheter har en kvalitativ ansatts valts med enskilda 
intervjuer.  Här har min egen tredelade roll som både arbetsledare med arbetsgivaransvar, ledare för 
förbättringsgruppen och forskare sannolikt gett en påverkan. Tänkbara konsekvenser av att jag som 
intervjuare även har en arbetsledande roll kan vara en hämmande inverkan på vad intervjupersonerna 
väljer att berätta. Även här kan begränsade resurser ses som en hindrande faktor då inga andra 
personer har kunnat genomföra intervjuerna. Samtidigt ligger en paradox i det som även beskrivs av 
Krefting (1990), eftersom min goda kännedom om forskningsmiljön även bidrar till att skapa en 
reabilitet vad gäller resultaten.  
 
Avseende analysen av data har ett flertal åtgärder för att nå ett pålitligt resultat genomförts i enlighet 
med Granheim & Lundmans (2004) koncept för trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Dels 
har de transkriberade intervjuerna lästs igenom av och diskuterats med en forskare med goda 
kunskaper i kvalitativ innehållsanalys. De resultat som sedan framkom har vidare diskuterats med 
handledare för att få en ytterligare genomlysning av en erfaren forskare. Citat har tagits med i 
redovisningen av resultat för att påvisa hur väl kategorier och teman täcker in alla data och 
motsägelsefulla citat har fått extra utrymme för att ge möjlighet för läsaren att själv leta efter 
alternativa tolkningar. För att öka möjligheten att överföra resultatet till andra sammanhang har 
kontexten beskrivits utförligt och även datainsamlingen och datanalysen har exemplifierats i 
metodbeskrivningen.  
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Resultatdiskussion 

Resultat av förbättringsarbetet 
 
Förbättringsarbetet har lett till en mer jämlik och säkrare vård. En åtgärd för mer jämlik vård är just 
att anpassa vården efter, och kompensera för, patienters skilda förutsättningar (Vårdanalys, 2014), 
vilket här kan ses i ett praktiskt exempel. Även ett steg närmare god vård enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) kan ses i förbättringsarbetet då skillnader i vården eftersträvas för att det 
ska ske en anpassning till individens behov. Vad gäller säkrare vård har risken för att drabbas av en 
vårdskada minskat i och med det införda arbetssättet. Definitionen av en vårdskada är lidande som 
hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården (Patientsäkerhetslagen 2010:659). Här pekar resultatet av förbättringsarbetet på att 
vårdens proaktiva arbetssätt innebär att patienten slipper ett flertal undvikbara sticksituationer vilket 
torde leda till ett minskat lidande. Det är förvånansvärt svårt att hitta studier som beskriver 
patientupplevelsen av sticksituationer. En studie, där patientens upplevels är i fokus, är genomförd av 
Chiricolo, Balk, Raio, Wen, Mihailos & Ayala (2015), och har titta på ultraljudsledd respektive inte 
ultraljudsledd stickteknik för att sätta en perifer infart på svårstuckna patienter. Då den 
ultraljudsledda tekniken resulterade i betydligt färre stickförsök för att säkerställe en venös kärlaccess 
var, föga förvånande, patientnöjdheten betydligt högre. Även om lidandet och dess eventuella 
minskning inte har mätts i detta arbete är det underförstått att detta har skett där midline och PICC-
line har bedömts som ett alternativ till PVK.  
 
Sett till att det innan arbetets början inte fanns något arbetssätt eller någon rutin för att bedöma 
behovet av individuell kärlaccess har resultatet lett till en stor förbättring i enlighet med flertalet 
tidigare studier som beskriver vikten av det proaktiva arbetssättet och tänkandet kring venös 
kärlaccessplanering (Barton, Danek, Johns, & Coons, 1998; Higuchi, Edwards, Danseco, Davies, & 
McConnell, 2007; Jackson et al., 2013; Kokotis, 2005; Moureau et al., 2012; Ryder, 1993; Santolucito, 
2001).  
 
I resultatet av förbättringsarbetet framgår tydligt att en förändring har skett från och med vecka 14, då 
två olika signaler indikerar en förändring i processen (Elg, 2013, Provost, & Murray, 2011).  En sådan 
tydlig förändring påvisar en mycket trolig förbättring. Dock är denna signal om förbättring ett resultat 
av en modifierad målsättning (se PDSA 3 i bilaga 3) där det ursprungliga målet var att en 
tvärprofessionell bedömning skulle genomföras inom 24 timmar och att det ändrade målet innebar att 
en bedömning skulle göras inom samma tidsram utan kravet på tvärprofessionalitet. I och med detta 
lades ett större ansvar på sjuksköterskegruppen att genomföra en första bedömning och även att föra 
diskussionen vidare till läkargruppen om behov av en alternativ infart till PVK sågs.  Konsekvensen av 
detta är dubbel. Dels kan det vara en möjlighet till kompetensutveckling för sjuksköterskor genom att 
bedömningen av typ av kärlaccess kräver kunskap om vilka förutsättningar som påverkar valet.  Dels 
kan det ses som ett nederlag för teamsamverkan eftersom samtliga professioner initialt inte engageras 
i frågan. Utmaningen i att engagera läkare i förändringsarbete är inte ett okänt fenomen. Till exempel 
Bååthe & Norbäck (2013)  har undersökt vilka faktorer som skulle underlätta för en högre grad av 
läkarengagemang. De visar på att ledningens förståelse och uppskattning av läkarens roll behövs för 
att få läkarengagemang. Eftersom detta förbättringsarbete både har initierats, följts upp och 
resurssatts av omvårdnadsledningen på kliniken, som inte har ledningsansvar för läkargruppen, har 
detta saknats.  
 
Eftersom det balanserande måttet indikerar att ett eventuellt kostnadsbesparande incitamentet till 
alternativa infarter inte finns bör frågan kring andra balanserande mått och eventuella alternativa 
resultatmått beröras. Ett balanserande mått som hade varit önskvärt är medarbetarnas upplevelser av 
hur detta arbetssätt sparar tid och frustration i svåra sticksituationer. Här finns dock redan ett flertal 
studier som stödjer detta (Griffiths, 2004; Durmont, Getz & Miller, 2014, Sabri, Szalas, Holmes, Labib 
& Mussivand, 2012) och det bedömdes därför som ointressant i sammanhanget.  Patientens minskade 
lidande hade kunnat vara ett alternativt resultatmått. Även detta valdes bort då utmaningen i att mäta 
en ”icke händelse” ansågs för stor. Hur kvantifieras det minskade lidandet för en stickrädd person som 
får en midline dag två på sjukhuset och därmed slipper oro och stress inför ytterligare sticksituationer 
resterande tre vårddygn? Eller hur mäts vinsten för en döende människa som får en PICC-line i livets 
slutskede och därmed slipper bli stucken vid upprepade tillfällen för att kunna få kontinuerlig 
smärtlindring under sina sista dagar i livet? Även om dessa exempel inte kommer att ses som 
ekonomiskt lönsamma är det svårt att inte se vinsten för den enskilda individen. Detta sammantaget 
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gjorde att ekonomi fick vara det mått som balanserade den underförstådda vinsten för medarbetare 
och patienter med arbetssättet. 
 

Resultat av studien av förbättringsarbetet  
 
Att den direkta kommunikationen mellan människor är av vikt är föga förvånande och beskrivs även 
av Rogers (2003) som den interpersonella kommunikationen. Han menar att denna typ av 
kommunikation lämpar sig bäst när ett tvåvägs utbyte av information ska ske eller för att övertyga en 
individ om att ta till sig en ny idé. Detta stämmer väl med förbättringsgruppens erfarenheter då de 
beskriver hur det personliga mötet är det som upplevs som mest givande. Även Nyström (2007) anger 
den vardagliga kommunikationen och diskussioner personer emellan som den viktigaste 
förändringsinterventionen.  
 
Det strategiska upplägget och dess påverkansfaktorer som ses i resultatet av denna studie kan även 
återfinnas i Rogers (2003) modell som visar att det kan ta flera år för en innovation att nå spridning 
och de olika ingående faserna i denna modell lämpar sig för olika typer av kommunikation. I resultatet 
beskriver förbättringsgruppen exempelvis hur de anpassar sitt uttryckssätt efter var individen de 
möter befinner sig och även hur de själva har utvecklats. Att förbättringsgruppen över tid även blev en 
erkänd grupp att vända sig till underlättade vid fortsatt spridning av kunskap. Detta stöds av 
Morténius, Fridlund, Marklund, Palm & Baigi (2012) som i sin studie undersökte vikten av att nyttja 
strategisk kommunikation över tid vid förändringsarbete. De fann bland annat att 
förbättringsgruppens förmåga att över tid göra sig kända för medarbetargruppen hade en positiv effekt 
på nytänkande.  
 
Att låta tiden ha sin gång ses i studiens resultat som en framgångsfaktor, något som även beskrivs av 
Arling et al. (2014). De belyser hur förbättringsidén sprids över tid och hur olika medarbetare tar till 
sig idén olika fort. För att få med sig medarbetargruppen sågs ”tillåtande av tidens gång” som 
alternativ till att pådyvlas ett beslut uppifrån, bidra till att medarbetare i högre utsträckning ”köper” 
idén. 
 
De strukturella utmaningar som förbättringsgruppen beskriver för att sprida sitt budskap handlade i 
stort om kontaktytor som saknades. Eftersom både förbättringsgruppens medlemmar och 
medarbetargruppen har treskiftsarbete och rotationstjänster innebär det att det inte finns något 
tillfälle när hela personalgruppen är samlad. Denna typ av utmaning har även setts av Höög, Lysholm, 
Garvare, Weinehall & Nyström (2016) som har undersökt hinder och utmaningar i att monitorera och 
följa upp förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården. De såg att forum och former för 
återkoppling och kommunikation både saknades och upplevdes som utmanande.  
 
Den rädsla och motstånd hos enskilda individer, som förbättringsgruppen beskriver, överensstämmer 
med Nyström (2007) som beskriver detta som en faktor som kan hindra eller en orsaka ett misslyckat 
förändringsarbete. Att ta hänsyn till detta vid planeringen av vilka kommunikationskanaler och 
kommunikationsmedel som används kan vara ett sätt att bemöta detta hinder. Här kan med fördel 
Rogers (2003) modell för interpersonell kommunikation ge stöd till hur denna typ av utmaning ska 
angripas. Att förbättringsgruppen bestod av fyra sjuksköterskor och en läkare bidrog förmodligen i viss 
utsträckning till denna upplevelse. Eftersom det motstånd som beskrivs av förbättringsgruppen oftast 
härleds till en annan yrkeskategori än den intervjuades skulle det kunna bekräfta Rogers (2003) 
slutsats att kunskap lättast överförs mellan dem som uppfattar sig som likar. Kristensen, Nymann & 
Konradsen (2016) har även de i sin studie av implementering av forskningsresultat i klinisk 
verksamhet sett skillnader i hur sjuksköterskor respektive läkare tar till sig information. De beskriver 
hur sjuksköterskor i sitt angreppssätt för att integrera forskningsresultat i praktisk verksamhet är mer 
problemorienterat och drivs av personliga incitament medan läkare är konsensusorienterade och drivs 
av autonomi. En lärdom av detta är att sammansättning av förbättringsgruppen bör spegla den grupp 
som planeras vara mottagare av budskapet.  
 
Syftet med enkäten har varit att fånga hur medarbetarna hade nåtts av information om arbetet, 
däremot inte att belysa hur de sedan har omvandlat denna kunskap till praktik. Det innebär att svaren 
som getts inte ger någon djupare förståelse för hur medarbetarna har tagit till sig kunskapen eller om 
de ens har gjort det. Det enkäten visar är att många medarbetare ser förbättringsgruppen som en källa 
till information, vilket styrks av Rogers (2002) tankar om den interpersonella kommunikationens vikt 
och Goodman (2004) som visar att mötet ansikte mot ansikte var det som medarbetare uppskattade 
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mest i förändringsprocessen. Rogers (2002) beskriver att det är i mötet mellan människor som ett 
utbyte sker och även om andra informationskällor, såsom veckobrev och mail, kan fungera för att 
sprida ytlig kunskap är det i det personliga mötet som en möjlighet till att påverka finns. 
 

Slutsatser 

Förbättringsarbetet får anses som lyckat då det har lett till att man från 2014, då det inte fanns något 

som helst proaktivt arbete gällande kärlaccesser, gått till en arbetsmetod där det i dagsläget genomförs 

individuella bedömningar av behovet på merparten av KAVA:s patienter. I studien av 

förbättringsarbetet och dess spridning av kunskap och information framkommer att den 

interpersonella överföringen av kunskap är av vikt och inte får försummas vid planering och 

genomförande av förbättringsarbete. Att ta hänsyn till hur målgruppen ser ut, och med detta i 

beaktande sätta samman förbättringsgruppen, kan underlätta för att vid framtida förbättringsarbeten 

nå en så bred spridning som möjligt. 

Förslag till fortsatt forskning 

För att vidare belysa vikten av den interpersonella kommunikationen vid förbättringsarbete skulle 

forskning kring hur mottagaren av budskapet tar emot och upplever informationsspridning vara av 

värde. Den forskning som finns inom detta område har ofta fokus på strategier för spridning och utfall 

på förbättringsinterventionen, inte på hur mottagare upplever eller värderar kommunikationen.   

Eftersom endast ett fåtal studier har undersökt patientens upplevelse av sticksituationer och hur olika 

alternativa infarter inverkar på patientens upplevelse av vården skulle det vara intressant att se 

ytterligare studier inom detta område.  
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Bilaga 1 Kommunikationsplan - Accessteamet 

2015 
När Vad Syfte 
v.40 Hemsida på Inuti (intranätet på Karolinska) 

publicerad med riktlinjer för arbetssätt 
Information lättåtkomlig för hela 
sjukhuset 

v. 41   
v. 42   
v. 43 Möte i Accessteamet Föra arbetet framåt 
v. 44   
v. 45 PDSA 1 

Beslutsstöd testats på ett team 
 
Actilyse PM mailas till ledningsgrupp för 
godkännande 

Litet test för att få snabb och direkt 
återkoppling 
 
Information till ledningsgruppen 
om vad som är på gång 

V. 46 Info i veckobrev att vi börjar med midline + möjlighet 
för medarbetargruppen att lämna synpunkter/frågor 
på en lapp 
 

Informera medarbetargruppen samt 
ge dem möjlighet att ställa frågor 
 

V.47 Förbereda ”workshop” inför temavecka Ta hänsyn till medarbetarnas 
funderingar 

v. 48 Temavecka kärlaccesser 
Kort information varje uppstartsmöte med ssk + 
läkare från avdelningsledare (2 ggr/dygn) 
PDSA 1 steg 2 
Testa beslutstöd  på alla team. 
PDSA 2 
Testa ny journalmall för dokumentation av 
genomförd bedömning 
Möte i Accessteamet 
Onsdag – ”workshop”  - planscher presenteras 
 

Att informera om det nya 
beslutsstödet och varför det är 
viktigt att kärlaccessplanera 
Implementering 
 
Implementering 
 
 
Föra arbetet framåt 
Besvara frågor som uppkommit 
samt stötta medarbetargruppen i 
var de kan finna information.  

v.49 Föreläsning om CDK  Utbilda medarbetargruppen 
v.50   
v.51 Möte i Accessteamet  
v.52   
v. 53   
 
2016 
När Vad Syfte 
V. 1   
V.2 Möte i Accessteamet Föra arbetet framåt 
v. 3   
v.4   
v.5   
v.6   
v.7 Möte i Accessteamet Föra arbetet framåt 
v. 8   
v. 9 Måndagsmöte/personalmöte, presenterar förslag om 

nytt arbetssätt, PDSA 3 
Inhämta synpunkter inför APT 
(Arbetsplatsträff) och förbereda 
medarbetargruppen på vad som 
komma skall 

v. 10   
v. 11 Kallelse till APT mailas ut med bilaga om det nya 

arbetssättet 
Att förankra testet av PDSA 3 

v. 12 APT, ta upp förslag om förändrat arbetssätt 
 
APT minnesanteckningar skickas ut 

Att förankra testet av PDSA 3 
 
 

v. 13 Satt upp info lappar vid datorer om det nya testet. Sprida information 
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Introdagar KAVA, föreläsning accesser. 
 
Info i veckobrev om det nya testet. 

 
Informera nyanställda om 
arbetssätt 
Sprida information 

v. 14   
v.15 Möte i Accessteamet  Föra arbetet framåt 
 
Förklaring av begrepp:  
Accessteamet – förbättringsgruppen 
APT – Arbetsplatsträff, sker 1g/månad, leds av chefer. 
Avdelningsledare – arbetsgivarrepresentant som leder det operativa dagliga arbetet 
Introdagar/föreläsning/utbildning/workshop – katedrala föreläsningar med inslag av interaktion  
Inuti- Karolinskas interna hemsida 
Måndagsmöte – personalmöte på ca 30 minuter där medarbetarna själva får ta upp frågor de vill 
diskutera. Leds av avdelningsledare. 
Veckobrev – mails ut och sätts upp på anslagstavla i personalrum av chefer.  
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Bilaga 2 PDSA cykler 

 Plan Do Study Act 
PDSA1 
 
Beslutsunderlag 
för val av 
infartstyp 

Test av 
beslutsunderlag 
för vilken typ av 
infart som passar 
vilken patient 
införas. Vi 
kommer att låna 
ett befintligt 
beslutsstöd från 
Umeås 
Universitets 
Sjukhus (UNS) 
och revidera detta 
utifrån KAVAs 
specifika behov. 

För att testa detta 
beslutsunderlag 
kommer jag vara 
med i en 
rondsituation med 
ett team där 6 
patienter bedöms. 
Testet kommer att 
ske den 26/10. För 
att samla in 
synpunkter på 
beslutsunderlaget 
kommer 
utvärderingsfrågor 
ställas. 
 

Frågor att ta 
hänsyn till i 
analysarbetet är: 
Underlättade det 
arbetet? Upplevs 
det som 
ytterligare ett 
moment i 
vardagen som ska 
”hinnas med”? 
Ser man 
nyttan/stödet i 
instrumentet? 

Revidera utifrån 
de synpunkter 
som 
framkommer. 
Förenkla, 
förtydliga? Testa 
beslutsunderlaget 
ytterligare i liten 
skala eller 
breddinföra? 
 

PDSA2 
 
Ny journalmall 
för läkargruppen 

En ny journalmall 
införs där det 
bedömda behovet 
av kärlaccess 
dokumenteras. 
Arbetssättet utgår 
från en 
tvärprofessionell 
bedömning i 
samband med 
rond och att 
läkargruppen 
ansvarar för att 
bedömningen 
dokumenteras.  

Införs vecka 48 i 
TakeCare 

Används det som 
det är tänkt? Är 
det svårt att förstå 
sökorden? 

Revidera utifrån 
de synpunkter 
som kommer 
fram samt 
informera om 
varför den 
finns/ska 
användas. 

PDSA 3 
 
Ny journalmall 
för ankomststatus 
för sjuksköterskor  

Ett nytt arbetssätt 
testas där 
sjusköterskan gör 
den initiala 
bedömningen, 
läkargruppen 
exluderas från 
den första 
bedömningen och 
skall istället 
involveras när 
beslut om midline 
eller PICC-line 
behövs. . 
Kärlstatus görs till 
obligatorisk term 
i ankomststatus 

v.13 2016 Används sökordet 
som det är tänkt? 
Tas nästa steg när 
ett behov är 
identifierat, dvs 
involveras läkare 
på 
nästkommande 
rond? 

Fortsätta att 
jobba med 
arbetssättet för 
att vidare 
involvera 
läkargruppen.  
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Bilaga 3 Stapeldiagram för veckoutvärdering 

Andel patienter bedömda inom 24 timmar med avseende på kärlaccessbehov  
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Bilaga 4 Intervjufrågor 

 
 
Vilka erfarenheter har du av att förmedla information/kunskap om förbättringsarbetet? 
 
Kan du ge exempel på tillfällen då du upplevde att någon tog till sig av det du försökte förmedla? 
 
Kan de ge exempel på tillfällen då du upplevde att du inte nådde fram eller att någon inte förstod? 
 
Har du upplevt skillnader mellan olika yrkeskategorier och i så fall på vilket sett? 
 
Kan du ge exempel på hur du har försökt påverka någon att handla enligt det mål som 
förbättringsarbete har satt upp? 
  



38 

Bilaga 5 Enkätfrågor och svar 

Samtliga svar anges i antal. 
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Kommentarer: 
”jobbat tidigare med piccline” 
 

 
Kommentarer: 
”En Ssk på KAVA” 
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Hur fick du reda på arbetet med midline på KAVA? 
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Kommentarer: 
”svårt att svara på” 
”vet ej” 
”Behov uppmärksammas snabbare” 
” Endast behovet av kärlaccesser” 
” Försöker värdera behovet av rätt access på ett mer strukturerat sätt.” 
” Jag har blivit bättre på att handha accesser på ett korrekt sätt samt att identifiera patienter med 
behov av access.” 
”vet ej” 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

Inte hört talas om det Ja Nej

Har du använt dig av bedömninsginstrumentet för 
kärlaccessplanering? 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ja Nej

Upplever du att du har förändrat ditt arbetssätt kring 
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arbetet med PICC-line och midline har påbörjats? 
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Kommentarer: 
”Svårstuckna patienter slipper många stick. Enkelt och tidsbesparande för personal. Antalet 
stickhjälpsbeställningar till narkosen har minskat.” 
”verkligen ett bra sätt att minska vårdlidande för patienten” 
”Väldigt bra!” 
”synd bara att midlinen inte kan användas så länge för blodprovtagning och att man då får sticka pt 
ändå.” 
”absoulut ,” 
”Stort värde för patienterna!” 
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Tycker du att arbetet med midline och PICC-line är av 
värde för patienter på KAVA? 
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Bilaga 6 Följebrev till enkät 

 
Hej! 
  
Som en del av er kanske vet så läser jag en master i kvalitetsutveckling och ledarskap och är nu inne på 
mitt sista år. I och med detta håller jag på med en uppsats där jag gör en studie av införandet av PICC-
line och midline samt kärlaccessbedömningar på KAVA. För att få en bild av hur kunskapsspridningen 
i detta ämne har sett ut skulle jag behöva hjälp av dig i ca 3 minuter för att svara på en enkät.  
  
Syftet med enkäten är att belysa hur kunskap om PICC-line och midline har spritts hos medarbetare på 
KAVA. Det innebär att enkäten är utskickad till alla som jobbar heltid eller deltid på KAVA. 
  
Ditt svar är viktigt för att få en så rättvisande bild som möjligt. Att svara är dock helt frivilligt och om 
du väljer att svara kommer ditt svar att behandlas helt konfidentiellt.   
  
Återkoppling av resultat kommer att finnas i min masteruppsats som förhoppningsvis är klar och 
godkänd i juni. 
  
Klicka på länken nedan för att svara på enkäten:  
  
 https://sv.surveymonkey.com/r/M6WSDQX 
  
Tack! 
  
//Emma 
 

https://sv.surveymonkey.com/r/M6WSDQX

