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Sammanfattning 

Reducerad väntetid till barnpsykiatrisk vård är ett prioriterat område då försenad vård har negativ 
inverkan på barns liv och hälsa.  

Syftet med förbättringsarbetet: Ökad tillgänglighet till barnpsykiatrisk utredning samt 
sammanhållen utredningstid med stöd av förbättringsmetoder.  

Syftet med studien: Beskriva användarnas, utredningsteamets, upplevelser av införandet av 
samordnat tvärprofessionellt processflöde för barnpsykiatrisk utredning.  

Förbättringsarbetet genomfördes med stöd av förbättringsmetoder. Förbättringsidén utgörs av ett 
tvärprofessionellt samordnat processflöde, där barnpsykiatrisk utredning skall vara planerad, 
genomförd och återlämnad inom fem veckor.  

Studiens metod: Kvalitativ och utgörs av fokusgruppsinterjuver.  

Resultat: Samordnat processflöde medförde att 93 % av patienterna utreddes inom regionala 
riktlinjers rekommenderade 120 dagar. Väntetiden reducerades från 9 till 4 månader efter utgången 
vårdgaranti. Utredningslängd minskade från bakgrundsmätnings 236 dagar till 48 dagar. Studien visar 
att samordnat utredningsschema kräver tvärprofessionell samordning, delaktiga medarbetare, lärande 
organisation, styrande, stödjande och delegerat ledarskap samt att omkringliggande system är effektiva. 
Systemet är sårbart och arbetsmiljön belastas. 
 
Slutsats: Samordnat tvärprofessionellt processflöde ökade tillgänglighet till barnpsykiatriska 
utredningar samt sammanhållen utredningstid. Tvärprofessionell samordning, implementering av 
förbättringskunskap, lärande organisation, involverade och delaktiga medarbetare, effektiv organisation 
samt ett styrande, stödjande och delegerat ledarskap är avgörande faktorer för processens görlighet. 
Processflödet var sårbart för yttre faktorer. Upplevelsen var att arbetsmiljön belastas. 

Nyckelord: Väntetid barnpsykiatrisk vård, vårdgaranti, teamarbete, ledarskap, lärande organisation, 
förbättringskunskap. 
 

Summary 

Give children time!  
A study of an improvement for increased availability of child psychiatric investigations 
through a coordinated process flow. 
 
Reduced waiting time is priority then delayed care affects the child's way of life and health negatively.  
 
Purpose of the work of improvement: Increased availability of child psychiatric investigations as 
well as coherent assessment time with the support of improvement methods. 
 
Purpose of the study: is to describe users ' experiences of the introduction of coordinated cross-
professional processflow for child psychiatric surveys. 
  
Method improvement work: Measurement and improvement tools. Improvement consists of a 
cross-professional coordinated process where a child psychiatric investigation shall be planned, carried 
out and returned within five weeks.  
 
Method the study's: Qualitative and consists of focus groups interviews.  
 
Result. The waiting time was reduced from 9 to 4 months. The length of investigation decreased from 
background measurement 236 days to 48 days. The study shows that coordinated investigation 
schedule requires inter-professional coordination, involved employees, learning organization, guiding, 
supporting and delegated leadership, well as to surrounding systems are effective. The system is 
vulnerable and working environment burdened. 
 
Conclusion: Coordinated cross-professional flows increases the availability of child psychiatric 
investigations as well as coherent assessment time. Inter-professional coordination, quality 
improvement, learning organization, involved and engaged employees as well as a ruling, supportive, 
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delegated leadership and efficient organization was decisive factors for process feasibility. The process 
flow was vulnerable and the working environment is loaded. 
 
Keywords: 
Waiting time child psychiatric ward, teamwork, leadership, learning organization, quality improvement 
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Inledning 

Ca 5 procent av barn och ungdomar söker barnpsykiatrisk vård i Sverige men studier pekar mot att ca 15 
procent av barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa (SBU, 2013).  Behovet av barnpsykiatrisk utredning 
ökar vilket medfört tillgänglighetsproblem inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Utredning 
möjliggör individuellt riktade behandlingsinsatser (socialstyrelsen, 2013 b). Förbättrad kunskap, 
diagnostik och behandling är en orsaksförklaring till att fler söker barnpsykiatrisk vård, framförallt barn 
med misstanke om neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD, attention deficit hyperactivity 
disorder, eller diagnos inom autismspektrumstörning, i behov av barnpsykiatrisk utredning (Polanzcyk, 
Willcutt, Salum, Kieling & Rohde, 2014).  
 
Väntetid till barnpsykiatrisk utredning ger förvärrade psykiatriska symtom, försenad utveckling, ökad 
risk för psykiatrisk samsjuklighet, försämrad funktion i det dagliga livet som skola, sociala aktiviteter 
men även ökad belastning inom hemmet. Tidiga barnpsykiatriska insatser är avgörande för att förebygga 
och minska barnpsykiatrisk sjuklighet (Socialstyrelsen 2013 a; Costello, Mushillo, Erkanali, Keeler och 
Angold, 2003; Efron, Moisuc, McKenzie, Sciberras, 2016).  
 
BUP, nationellt, uppfyller inte vårdgarantin för barnpsykiatriska utredningar, trots att en nationell 
satsning med öronmärkta stimulanspengar gällande förstärkt vårdgaranti pågått sedan 2009. För ökad 
tillgänglighet till barnpsykiatriska utredningar, bör riktad nationell satsning på vårdgarantin fortsätta 
och resurser bör avsättas inom BUP, både nationellt och internationellt, för att utveckla samordnade, 
processinriktade, hållbara och effektiva arbetsmetoder samt indikatorer och mätetal för en organisation 
möjlig att utvärdera (Socialstyrelsen, 2013 b; Socialstyrelsen 2009 b; Ernest & Young, 2013, vårdanalys, 
2015).  
 
För att uppnå dessa djupgående förändringar i komplexa system som sjukvård i syfte att effektivisera 
vården krävs tvärprofessionellt samarbete och samsyn, ett ansvarsfullt, delegerat och stödjande 
ledarskap, en lärande organisation samt delaktiga medarbetare i förändring och förbättringsarbetet samt 
en tydlig förbättringsidé (Nordbäck och Targama, 2010; Ellström, 2001; Nelson, Batalden och Godfrey, 
2007; Socialstyrelsen, 2013 b, vårdanalys, 2015). 
 

Bakgrund 

Barn och ungdomspsykiatrins tillgänglighet internationellt 
 

Väntetid till BUP är ett svårlöst problem och ett prioriterat område (Schraeder & Reid, 2014; Dawson, 
Jacobs, Martin & Smith, 2004; Reid & Belle Brown, 2008). Internationella studier visar att väntetid till 
BUP medför, förutom risk för ökad psykiatrisk sjuklighet samt social belastning, att familjer tenderar att 
söka flera vårdgivare vilket belastar sjukvårdsystemet (Schraeder & Reid, 2014) samt att vårdinsatsens 
effekt minskar (Björngaard, Andersson, Ose & Hanssen-Bauer, 2008).  
 
Sjukvårdsystemets komplexitet samt att sjukvården organiseras olika både mellan länder men även inom 
länder försvårar möjligheten till internationell samt nationell samordning gällande barnpsykiatriskt 
utvecklingsarbete. Ökad samordning, förbättrade processer samt metoder för utvärdering, inom hälso- 
och sjukvårdsystemet, på både mikro, meso och makronivå, är områden som bör utvecklas och prioriteras 
för ökad tillgänglighet till BUP vilket även är i linje med nationella rekommendationer (Reid och Belle 
Brown, 2008; McLennon, 2015, vårdanalys, 2015). 
 
Barn och ungdomspsykiatrin uppdrag  
 

BUP är en del av den allmänna hälso- och sjukvården i Sverige. Psykiatrisk vård styrs utifrån politiska 
uppdrag samt rådande lagstiftning (https://lagen.nu/1982:763). Varje landsting eller region beroende på 
storlek skall tillhandahålla en eller flera BUP kliniker med slutenvård, klinik där man får vård dygnet 
runt, samt öppenvård. BUP är en multiprofessionell organisation som behandlar, utreder och förebygger 
symtom på psykisk ohälsa hos barn och ungdomar på specialistnivå (Socialstyrelsen, 2013 a).  
 
 
 
 
 

https://lagen.nu/1982:763
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Barn och ungdomspsykiatrins tillgänglighet nationellt 
 
Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin styrs av vårdgarantin som reglerar väntetid till vård 
(Om vårdgaranti och valfrihet i vården, VG region). På uppdrag av regeringen genomfördes 2007 en 
tillgänglighetsatsning vilket innebar att öronmärkta stimulanspengar tilldelades BUP, för ökad 
tillgänglighet till vård, utifrån att psykisk ohälsa ökar bland barn och ungdomar samt att BUP inte klarar 
av att möta det barnpsykiatriska vårdbehov som finns i samhället. Denna satsning visade sig inte 
tillräcklig och 2009 utökades satsningen och förstärkt vårdgarantin infördes som innebär första besök 
till BUP inom 30 dagar, istället för tre månader, därefter skall utredning eller behandling påbörjas inom 
30 dagar efter beslut (Socialstyrelsen, 2013 b). Enligt regionala riktlinjer för fördjupad barnpsykiatrisk 
utredning, med frågeställning ADHD, skall utredningen vara slutförd inom 120 dagar (VG region HSD-
D § 14-2012;). Neuropsykiatriska frågeställningar utgör en betydande del av det barnpsykiatriska 
utredningsarbetet (Efron et al, 2016).  
 
Tillgänglighetsatsningens inom BUP gav ökad tillgänglighet till första besök, men inte till behandling och 
utredning. BUP uppfyller inte vårdgarantin för barnpsykiatrisk utredning idag på nationell nivå. 
Nationellt präglas barnpsykiatrisk vård av icke samordnade vårdprocesser och metoder saknas för 
effektiv utvärdering vilket påverkar barnpsykiatrisk vårdkvalité och tillgänglighet. Projekt pågår regionalt 
samt nationellt för utveckling av barnpsykiatrisk vård för ökad tillgänglighet (Socialstyrelsen, 2009 b; 
Socialstyrelsen, 2013 b, Ernest & Young, 2013).  Barnpsykiatrisk vård i Sverige lever inte upp till 
begreppet ”god vård” eller FN barnkonvention gällande rätten till liv och utveckling då vårdgarantin inte 
uppfylls (Socialstyrelsen, 2009 a; Socialstyrelsen, 2013 b; Pehrsson (red.), 2000).  
 
Barnpsykiatrisk utredning 
 

Barnpsykiatrisk utredning syftar till att kartlägga patienten ur ett medicinskt, psykologiskt samt socialt 
perspektiv.  Nationellt är det ca 5 månaders väntetid till barnpsykiatrisk utredning samt att utredning tar 
ca 5-6 månader att slutföra vilket inte är i linje med vårdgarantin (Danielsson och Dunerfeldt, 2007). 
Kartläggningen är diagnosgrundande. Diagnos är symtombeskrivande och möjliggör individuellt riktade 
behandlingsinsatser. Tidig diagnostisering är avgörande för den barnpsykiatriska patientens 
livsutveckling. Effektiv diagnosticering kräver samordnade vårdprocesser både stukturmässigt men även 
innehållsmässigt och är ett område i behov av kvalitetssäkring (Socialstyrelsen, 2009 b; Socialstyrelsen 
2013, b).  
 
Förbättringsområden inom BUP för ökad tillgänglighet 
 
Forskning kring och utveckling av effektiva vårdprocesser, implementering av systematiskt 
förbättringsarbete, utveckla indikatorer och mätetal för effektiv utvärdering, fortsatt satsning på förstärkt 
vårdgaranti är viktiga komponenter för att hållbart förändra, förbättra barn och ungdomspsykiatrisk vård 
samt för ökad tillgänglighet (Socialstyrelsen, 2013 b; Ernest & Young, 2013, vårdanalys, 2015). 
  
Förbättringskunskap inom vård och omsorg 
 

Förbättringskunskapen är medlet till effektivare sjukvård och kan minska gapet mellan vad vi gör och 
vad vi borde göra inom sjukvård. Förbättringskunskapen tillsammans med professionsspecifik kunskap 
är nyckeln till utvecklingen av den patientnära vården, vårdprocesser samt professionell utveckling men 
innebär också nytt förhållningsätt till vården inom de små mikrosystemen (Ponzer, Farensjö & Mogensen 
20o9; Balle´& Régnier, 2007; SKL, 2010). Deming, en av förbättringskunskapens förgrundsgestalter, 
anser att förbättringsarbete kräver ett organisationsklimat som gynnar förbättringsarbete, 
kvalitetstänkande organisation, organisation som ständigt förbättrar processer, lärande och utvecklande 
organisation, delaktiga medarbetar samt tvärprofessionellt samordning (Bergman och Klefsjö, 2012). 
Förbättringsarbeten involverar hela sjukvårdsystemet från patient, familj, professionella till 
ledningssystem (SOSF 20011:9). Förbättringsarbetet bör ses som en naturlig del av vårdens dagliga 
arbete och inbegripa effektiva förbättringsredskap och metoder för utvärdering (Batalden och Davidoff, 
2016; Nelson et al., 2007; Ferlie & Shortell, 2001). 
 
Nolans förbättringsmodell där PDSA cykeln ingår, figur 1, är en strukturerad och komplett modell där 
mål, mått och förbättringsidéer tydliggörs och utvärderas. PDSA cykeln en modell för ständiga 
förbättringar vilket innebär en cyklisk process där en kvalitetshöjande idé testas, utvärderas, förbättras 
och upprepas i termerna plan, do, study, act (Langley, Moen, Nolan, Nolan & Norrman, 2009).   
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Figur 1. Nolans förbättringsmodell (Langley et al. 2009) 
 
Forskning visar att följsamhet är bristfällig till PDSA grundläggande principer, vilket kan påverka 
förbättringsarbetets utfall (Taylor, McNicholas, Nicholay, Darzi, Bell & Reed, 2014). 
 
Olika mål, mått, nyckeltal samt indikatorer samt vilka diagram som används för att visualisera 
förbättringsarbetets förändringar, förbättringar samt variation är viktiga komponenter inom 
förbättringskunskapen (Elg, 2013; Provost & Murray 2011). 
 
Fungerande mikrosystem med effektiva processflöden är förutsättningen för god, effektiv och 
utvecklande vård. Mikrosystemet är mindre system inom organisationen vars syfte är att skydda, bota 
samt förebygga patientens hälsa och det är inom dessa system som förbättringsarbeten bör ske eftersom 
utövarna och patienten befinner sig inom system (Nelson at al., 2007; Nelson et al., 2008). Effektiva 
förbättringsarbeten inom mikrosystem kräver användarnas förståelse för mikrosystemets komplexitet, 
sjukvårdsystemets bas, vilket 5P metoden möjliggör. 5P kartlägger mikrosystemets syfte, patienter, 
professionella, vårdprocesser samt kulturella mönster och medför en djupare förståelse för systemet 
(Nelson et al., 2007).  
  
Ett lyckat förbättringsarbete kräver beredskap eller ”readiness” vilket innebär en uttalad 
förbättringsstrategi, samarbetsvilliga engagerade medarbetare med förståelse för processens villkor, 
krav, mätbarhet samt patientgrupp, ett engagerat ledarskap men även en planering för hur projektets 
hållbarhet skall uppfyllas (Radnor, 2011; Scherier, 2013; Caldwell, Chatman, O`Reilly, Ormiston, Lapiz, 
2008).  
 
 Samordning inom multiprofessionella organisationer  
 
Hälso- och sjukvård är komplexa organisationer som kräver välfungerande team som delar normer, 
attityder och värderingar för ett säkert patientarbete vilket påtalar vikten av välfungerande 
multiprofessionella team (Norbäck och Targama, 2010, SKL, 2010). Tvärprofessionell samordning är en 
utmaning inom sjukvård, vilket kan förklaras av organisatoriska faktorer, av att varje profession värnar 
sin kunskapsdomän samt avsaknad av teamutveckling inom hälso- och sjukvårdsorganisationen 
(Bergman & Von Thiele Schwarz, 2012). Om teamarbete skall utvecklas inom multiprofessionella 
organisationer som vård krävs en organisation som, prioriterar och främjar teamarbete, implementerar 
teamkomptens samt prioriterar förbättringsarbeten som kräver samverkan (Ponzner et al., 2009; 
Berwick, 1996; Battilana & Casciaro, 2013) 
  
Ledarskap inom multiprofessionella organisationer 
 

Ledare i multiprofessionella organisationers bör ha kunskap om de olika professionernas 
kunskapsdomäner för att förstå de olika professionernas agerande och tolkningar (Söderström, 2005). 
Ledarens roll är att stödja, vägleda samt ansvara för de övergripande processerna samtidigt delegera 
ansvar till medarbetarna. Ledaren och organisationen bör ha tillit och tilltro till medarbetarnas förmåga 
och vilja att arbeta mot förbättrade processer (Sandberg & Targama, 1998; Ellström, 2010). Ledarskapet 
i tvärprofessionell organisation är relationellt mellan organisation, individ och grupp, där ledarens 
utmaning är att hitta egen balans mellan att leda, styra, besluta, ta ansvar, samarbeta samt skapa en 
tillitsfull organisation och samtidigt delegera ansvar till medarbetarna (Svedberg, 2007). Ledarens 
uppgift är att skapa lust till förändring, genom att bygga relationer och tillvarata organisationens 
kreativitet, möjlighet och villighet till förändring, istället för ett styrande och kontrollerat ledarskap (Plesk 
& Wilson 2001). Ledarskapet är en pågående process vars övergripande ansvar är att bilda en 
kunskapsbaserad organisation, ta ansvar, besluta, men även reflektera vilket främjar utveckling samt att 
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ledarskapet är ett sätt att vara. Ledaren bör vara energisk, kreativ, tydlig, omtänksam och se till 
medarbetarnas individuella behov och utveckling (Batalden, Nelson, EC, Mohr, Godfrey, Kosnik & 
Ahsling, 2003)  
 

Lärande organisation  
 
Lärande organisation för organisationsutveckling kan sammanfattas genom fem discipliner; ”Personligt 
mästerskap” som innebär att alla individer i organisationer skall vilja utvecklas, lära och förbättra, 
”Tankemodeller” som handlar om att medvetandegöra våra föreställningar om omvärlden och våga 
ompröva sina värderingar, ”Gemensamma Visioner” att organisationen har gemensamt målfokus, 
”Teamlärande” som handlar om att grupputveckling och teamarbete är en förutsättning för 
organisationsutveckling samt den femte och viktigaste disciplinen är ”Systemutveckling” som utgör en 
helhet tillsammans med de andra fyra disciplinerna och bildar ett system där all delar påverkar och är 
beroende av varandra för en effektiv organisationsutveckling (Senge, 2006). Förändringar i komplexa 
multiprofessionella organisationer kräver en lärande organisation, vilket präglas av tvärprofessionellt 
målfokuserat samarbete inom en kunskapsbaserad organisation, vilken i sin tur främjar personlig 
utveckling och medarbetarnas delaktighet (Norbäck och Targama, 2010, Bergman och Von Thiele 
Schwarz, 2012). ”Double loop learning” är det främsta lärandet, vilket syftar till nya rutiner och inte 
enbart processförbättring och bör vara organisationens målsättning gällande lärande, men kräver 
träning, tid och tålamod (Agyris, 1991).  
 
En lärande organisation präglas av kostnadsmedvetenhet, effektivisering och effektiv resursanvändning, 
men är flexibel och anpassningsbar till organisationens behov samt innehar förmåga att integrera ny 
kunskap i organisationen (Nordengren, 2015; Thor, 2002). En effektiv organisation förutsätter att 
professionella kan anpassa sin kompetens och profession till uppdraget, i syfte att nå målet. Detta 
förutsätter en kollektiv kompetens och samarbete, där individerna ställer sig utanför sin egen kunskap 
och ser till helheten. Lärande utvecklas genom att förbättringsteamen skapar gemensamma bilder av den 
process som skall lösas och är förutsättningen för lyckosamma utvecklingsarbeten inom de små 
mikrosystemen (Thor, 2002).  
 
Om förbättringsarbeten skall lyckas inom multiprofessionella organisationer som vård och omsorg, krävs 
tvärprofessionellt samarbete, lärande organisation, förbättringskunskap samt ett styrande, stöttande, 
involverat och delegerat ledarskap (Norbäck & Targama, 2010; Berwick, 1996, Battilana & Casciaro, 
2013)  
 
Det lokala problemet 
 
Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen som ingår i studien lever inte upp till vårdgarantin för 
barnpsykiatriska utredningar eller regionala riktlinjer med indikation ADHD, vars målsättning är 
slutförd utredning inom 120 dagar, bilaga 1, eller nationella riktlinjer för ” god vård”. Dessa indikatorer 
styr mottagningens barnpsykiatriska utredningsarbete oavsett utredningsfrågeställning (Om vårdgaranti 
och valfrihet i vården, VG region; VG region HSD-D § 14-2012; http://www.vgregion.se/sv/sas/om-
sjukhuset/vision-och-vardegrund/).  
 

Ur ett patientperspektiv är det viktigt att utreda inom rimlig tid, då utredning och diagnos möjliggör 
riktad behandling, samt att aktuell forskning visar att tidiga behandlingsinsatser kan minska ogynnsam 
utveckling samt annan psykiatrisk sjuklighet (Socialstyrelsen 2013 a, SBU, 2013). Detta understryker 
vikten av korta väntetider samt rimlig sammanhållen utredningstid. Utredningsprocessen saknar 
samordning på aktuell BUP mottagning (Ödman, 2013). Rekommendation för ökad tillgänglighet till 
barnpsykiatriska utredningar är att resurser bör avsättas nationellt och regionalt för utveckling av 
hållbara, mätbara, samordnade effektiva inre vårdprocesser inom barn och ungdomspsykiatrin 
(Socialstyrelsen, 2002; Socialstyrelsen, 2013 b, Ernest & Young, 2013; vårdanalys, 2015).  
 
Organisationens målsättning är att uppfylla vårdgarantin, nationella och regionala riktlinjer, men även 
förbättrade processer, effektiva flöden, ha en lärande och mätbar organisation samt en organisation där 
medarbetarna är delaktiga och har en vilja till förbättrade processer. Styrande, men delegerat och 
kommunikativt ledarskap, som främjar tvärprofessionellt samarbete, skall prägla organisationen. 
(http://www.vgregion.se/sv/sas/om-sjukhuset/vision-och-vardegrund/; om vårdgaranti och valfrihet i 
vården, VG region; VG region HSD-D § 14-2012).  

 

http://www.vgregion.se/sv/sas/om-sjukhuset/vision-och-vardegrund/
http://www.vgregion.se/sv/sas/om-sjukhuset/vision-och-vardegrund/
http://www.vgregion.se/sv/sas/om-sjukhuset/vision-och-vardegrund/


 

10 

 

Syfte 

Syfte och övergripande mål med förbättringsarbetet är ökad tillgänglighet till barnpsykiatriska 
utredningar samt sammanhållen utredningstid för aktuell patientgrupp. 

Specifika målet med förbättringsarbetet är att uppnå vårdgarantin för barnpsykiatriska utredningar 
samt slutförd utredning inom 120 dagar. 

Syftet med studien av förbättringsarbetets är att beskriva användarnas upplevelser av införandet av 
samordnat tvärprofessionellt flödesschema för barnpsykiatriskt utredningsarbetet. 

Forskningsfråga 

 Hur upplever användarna att en samordnad utredningsprocess påverkar förutsättningar och 

mening med utredningsarbetet? 

Hypotes 

 

Ett tvärprofessionellt, samordnat processflöde för barnpsykiatriska utredningar, som reglerar 
utredningar tidsmässigt, kommer leda till ökad tillgänglighet till barnpsykiatriska utredningar samt 
sammanhållen utredningstid för aktuell patientgrupp. Förutsättningar för effektiva processer i 
multiprofessionella organisationer är tvärprofessionellt samarbete, lärande organisation samt ett 
styrande, stödjande och delegerat ledarskap. Om tänkt förändring skall leda till tänkt förbättring bör 
dessa påverkansfaktorer fungera i aktuellt mikrosystem (Nelson et al 2007; Norbäck och Targama 2010; 
socialstyrelsen, 2013 b, vårdanalys, 2015). 

 

Metod 

Forskningsmiljö 
 

Makro/ meso nivå 
Utredningsteamet tillhör en barnpsykiatrisk öppenvårdsmottagning, som är del av en barnpsykiatrisk 
klinik. Mottagningen är tvärprofessionell med 23 anställda (en vårdenhetschef (VEC), tre psykiatriker 
där en är vårdenhetsöverläkare, åtta psykologer, sex socionomer, tre sjuksköterskor, två 
vårdadministratörer). Mottagningens uppdrag är barnpsykiatriskt arbete vilket innefattar bedömning, 
utredning och behandling. Inskrivna patienter på mottagningen är ca 500. 
 
Mikrosystemet/ utredningsteamet 
Beskrivning av mikrosystemet vars deltagare, respondenter, även är förbättringsarbetets projektgrupp 
kommer att presenteras utifrån 5P (Nelson et al, 2007). 
 
Syfte 
Mikrosystemet syfte är att initiera, planera, genomföra och återlämna barnpsykiatriska utredningar till 
patienten/ familjen.  
 
Patient 
Patienten är barn upp till 18 år som är i behov av en fördjupad barnpsykiatrisk utredning.  
 
Profession 
Utredningsteamet består av tre läkare, fem psykologer, tre socionomer som viss del av sin arbetstid 
arbetar med barnpsykiatriskt utredningsarbete. Teamet är uppdelat i fem utredningsteam bestående av 
psykolog, socionom samt psykiatriker. Psykiatriker samt socionom ingår i flera team. VEC, bär det 
övergripande ansvaret och har en arbetsledande funktion samt är projektledare i förbättringsarbetet. 
Projektledaren är ansvarig för förbättringsarbetets genomförande, planering, organisering samt 
uppföljning och bär på förbättringskunskapen tillsammans med facilitatorn.  
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Process 
 
Utredningsprocessen består av olika aktiviteter, är beroende av administrativa stödsystem samt påverkas 
av meso- och makronivå. Utredningsarbetet är teamarbete och förutsätter att utredning planeras, 
genomförs, sammanställs och diagnossätts gemensamt inom teamet. Professionsspecifika uppgifter 
finns.  
 

 
     Figur 2. Utredningsprocessen 

Mönster 
Mönster är återkommande diskussioner kring utredningsprocessens struktur och flöde. Utredarna vill 
leda och styra eget arbete, vilket försvårar tvärprofessionellt samarbetet med risk för dubbelarbete.  Viljan 
finns att förbättra processer. Svårighet är att enas om en gemensam process. Rädsla, då organisationens 
målsättning är ökad tillgänglighet, är att nytt arbetssätt kan försämra arbetsmiljön. Återkommande 
diskussion är vilken vård teamet kan leverera utifrån tillgängliga resurser. Vilken vård önskas ur 
organisation, patient och professionsperspektiv samt kring prioritering av vårdbehov, är andra centrala 
frågor (Ödman, 2013).  
 
Ledarskapet i utredningsteamet, som drivs av vårdenhetschefen, är styrande och med förtroende för 
utredningsteamets förmåga och kunskap. Delaktiga och involverade medarbetare i arbetsprocesserna 
effektiviserar arbetet (Sandberg & Targama, 1998). 
 
Författarens roll 
 
Författarens roll är facilitator i projektet, vilket innebär att tillsammans med projektgruppen arbeta mot 
gemensamt mål samt planera förändringsarbetet med projektledaren. Facilitator kan på uppdrag av 
projektledaren delegeras vissa ledande uppgifter, vilket görs under förbättringsarbetet (Tonnqvist, 2014). 

Förbättringsarbetet 

 
 
 
 

 
 

    Figur 3. Förbättringsarbetets genomförande 

Under 2014 påbörjar utredningsteamet ett mer strukturerat utredningsarbete då patienter, ledning och 
politiker kräver barnpsykiatriska utredningar inom vårdgarantin. Bakrundsmätningar genomförs hösten 
2014 som grund till förbättringsidén, bilaga 1. Bakgrundsmätningarna visar att mottagningen inte lever 
upp till vårdgarantin för barnpsykiatriska utredningar eller regionala riktlinjer med indikation ADHD 
vars målsättning är slutförd utredning inom 120 dagar som är målvärde för utredningslängd (om 
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bokar och 
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vårdgaranti och valfrihet i vården, VG region; VG region HSD-D § 14-201). Enhetlighet saknas gällande 
utredningslängd och antal besök per utredning. 
 
Mätningar kring vårdgarantin följs kontinuerligt av VEC. Mätning kring utredningslängd fortsätter inte 
efter bakgrundsmätning, då mätningen var en separat mätning för att ta fram ett nuläge men även 
examinationsuppgift i högskolekurs om mätningar (Ödman, 2014). Mätning återupptogs i aktuellt 
förbättringsarbete. Våren 2014-mars 2015 införde BUP kliniken kökortningsteam som komplement till 
klinikens utredningsarbete, vilket resulterade i att väntetiden till barnpsykiatrisk utredning på aktuell 
mottagning reducerades från 12 månader nov 2014 till 9 månader mars 2015 vilket blev 
förbättringsarbetets utgångsläge.  
 
Förbättringsarbetets genomförande 
 

Korta förbättringsmöten varje vecka (15 min), där problem, frågor kring aktuellt förbättringsarbete togs 
upp, men också regelbundna längre inplanerade utredningsmöten fungerade som förbättringsarbetets 
ramar. De korta återkommande möten påminde om stå upp möten enligt agil projektledning, vilket syftar 
till ständig kontroll över projektet samt ökning av projektgruppens motivation och delaktighet. I agil 
projektledning är mötesrum viktiga, där olika instrument visar projektets status och aktuell projektgrupp 
möts i ett rum, där en förbättringstavla installerats som visualiserar projektets status genom de olika 
förbättringsverktygen (Gustavsson, 2013). Förbättringsidéns grundstruktur framarbetades av VEC men 
slutfördes tillsammans med projektgruppen.  
 
Kunskapen kring utredningsteamet, utredningsarbetet, dess struktur samt kvalitetsbrister där styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot kartlades och sammanfattades inför uppstart av förbättringsarbetet 
genom en ”SWOT analys”, bilaga 2, för att få strategisk översyn samt ökad möjlighet att förstå 
komplexiteten samt möjligheterna till tänkt förbättring inom utredningsarbetet. ”SWOT analys” är ett 
planeringsverktyg för en organisation som står inför förändringar (www.swotanalys.se; Biguet och 
Lindqvist, 2015). 
 
Nolans förbättringsmodell, figur 1. 
  
Modellen låg till grund för förbättringsarbetets genomförande. 
 
Vad vill vi åstadkomma? 
 
Se förbättringsarbetets syfte. 
 
Hur vet vi att en förändring är en förbättring? 
 
Mätning väntetid i månader efter utgången vårdgaranti samt mätning medelvärde utredningslängd, 
tabell 1. 
 
Vilka förändringar kan leda till förbättringar? 
 
Processflöde för barnpsykiatriskt utredningsarbete som är begränsad i tid och i antal professionsbesök. 
Processflödet struktur innebär att fem utredningsteam utreder genom ett rullande schema, där varje 
team påbörjar ny utredning varannan vecka. Varje team har flera utredningar pågående samtidigt, men i 
olika faser.  Utredning planeras, genomförs, sammanställs och återlämnas inom fem veckor. Varje team 
består av psykolog, socionom samt psykiatriker. Sex utredningar på fem veckor planeras, vilket blir 30 
utredningar på 12 veckor, alltså tio utredningar/ månad. Varje utredning innefattar 6 besök under fem 
veckor vilket inkluderar: 1 besök till socionom, 4 besök till psykolog samt 1 läkarbesök. Vårdenhetschefen 
tilldelar utredningar och professionerna samordnar alla utredningstider inför utredningsstart. 
Vårdadministratör bokar och kallar patient tillsammans med ett informativt följebrev gällande 
utredningsprocessen.  
 
Patientnyttan är ökad tillgänglighet till barnpsykiatrisk vård, vilket för den enskilda patienten innebär 
mer riktade behandlingsinsatser som minskar risk för annan psykiatrisk samsjuklighet, ökad funktion 
som avspeglar sig i bättre hälsa samt mer fungerande skolgång, familjeliv samt fritid. (Socialstyrelsen, 
2013 a; Efron et al, 2016).  
 

http://www.swotanalys.se/
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Ur ett organisationsperspektiv kan förändringen möjliggöra effektivare arbetsmetoder med 
spridningspotential, vilket kan leda till ökad tillgängligheten till ”god vård” och ”vård inom 
vårdgarantin” men även minskade sjukvårdskostnader samt för användarna en förbättrad arbetsmiljö 
vilket är i linje med aktuell organisations värdegrund och målsättning 
(http://www.vgregion.se/sv/sas/om-sjukhuset/vision-och-vardegrund).  
 
PDSA  
 
Förändringar skall, med hjälp av PDSA hjul, testas i liten skala och därefter öka omfattningen i syfte att 
öka möjligheten till kvalitetsförbättrande åtgärder. I detta förbättringsarbete valdes ett första test med 
tre utredningar, som fick positivt utfall, därefter testades förbättringsidén i större skala och tredje varvet 
pågick fram till december 2015 då resultatet sammanställdes, bilaga 1, (Langley et al., 2009). 
 

 
    Figur 4. PDSA struktur  

 
 
Urval 
 

Förbättringsarbetets urval är pragmatiskt konsekutivt. Urvalet är total populationen av aktuell 
mottagnings patienter på väntelista för barnpsykiatriska utredningar samt de patienter som genomfört 
barnpsykiatriska utredningar enligt förbättringsidén, under förbättringsarbetet. Bortfall är patienter som 
tackat nej till utredning vid viss tidpunkt, men står kvar på väntelista, vilket kan påverka faktisk 
vårdgarantimätning (Billhult & Gunnarsson, 2012).  
 
Datainsamling 
 

Måtten syftar till att fånga egenskaper som bör undersökas för att avgöra om förändring leder till 
förbättring ur ett användar-, patient- samt organisationsperspektiv. Processmått är indikatorer på hur 
effektiv vårdprocessen är och en möjlighet att kontrollera att tänkt förändring leder till avsedd 
förbättring. Balanserad mätning används i ett försök att fånga helheten. Utfallsmått mäter processens 
effekt (Nordenström, 2015; Elg, 2013). Övergripande indikatorer, som styr barnpsykiatriskt 
utredningsarbetet lokalt, regionalt samt nationellt, på mikro, meso och makronivå, som vårdgaranti, 
regionala riktlinjer gällande ADHD samt nationella riktlinjer om ” God vård” låg till grund för måtten. 
Måtten arbetades fram gemensamt inom projektgruppen (Om vårdgaranti och valfrihet i vården, VG 
region; VG region HSD-D § 14-2012; Socialstyrelsen, 2009 a). Regionala riktlinjerna för ADHD gällande 
utredningslängd anses rimlig för utredning generellt och används i aktuellt förbättringsarbete som mått 
för alla genomförda utredningar, oavsett frågeställning.  
 

Tabell 1. Mätning 
Dimension Processmått Urval Hur skall det 

mätas? 
Varför skall 
det mätas? 

Vem mäter 
och när? 

Tidsperi
od 

Övergripande 
indikator 

 
Kvalitet 
 

Användarnas 
Följsamhet till 
processflödet 
för 
utredningar 
 
 

Genomför
da 
utredning
ar 

Användarna 
noterar 
avvikelse på 
PM för varje 
utredning(se 
bilaga 3) 

Följsamhet till 
flödesschemat 
 
 
 

Utredarna 
mäter efter 
varje 
utredning 
samt 
facilitator 
sammanstä
ller 

mars-
dec 
2015 

Regionala 
riktlinjer för 
barnpsykiatriska 
utredningar med 
indikation ADHD 
som inkluderar 
vårdgarantin för 
barnpsykiatriska 
utredningar (VG 
region, 2012) 
 

Produktivite
t 

Genomförda 
utredningar/ 
månad 

Genomför
da 
utredning
ar 

Se mätning 
kvalitet 

Vårdtyngd, 
utreds 10 
patienter/ 
månad. 

Utredarna 
mäter efter 
varje 
utredning 
och 
facilitator 
sammanstä
ller 

Mars-
dec 
2015 

 

Pdsa Resultat
Pdsa varv 

2
Resultat

Pdsa varv 
3

Resultat

http://www.vgregion.se/sv/sas/om-sjukhuset/vision-och-vardegrund
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Tillgängligh
et 

Antal 
patienten i kö 
efter utgången 
vård 
garanti 

Väntelista 
som mäter 
vårdgarant
in 

Väntelista i 
administrati
va systemet 
Elvis 

Tillgänglighet Facilitator 
mäter och 
sammanstä
ller 19 varje 
månad 

Mars 
2015-
mars 
2016 

 

Tillgänglig 
het 

Väntetid i 
antal månader 
efter utgången 
vårdgaranti 

Väntelista 
som mäter 
vårdgarant
i 

Väntelista i 
administrati
va system  

Tillgänglighet Facilitator 
mäter och 
sammanstä
ller 19 varje 
månad 

Mars 
2015-
mars 
2016 

 

Tillgänglig 
het 

Utredningslän
gd i dagar 

Genomför
da 
utredning
ar enligt 
utredning 
schemat 

Journalgrans
kning 

Sammanhålle
n utredning 
enligt 
regionala 
riktlinjer för 
ADHD 

Facilitator 
mäter och 
sammanstä
ller vid två 
tillfällen 

Mars-
dec 
2015 

”God vård” 
(Socialstyrelsen, 
2009 a) 

Dimension Balanserad 
mätning 
Processmått 

      

Produktivite
t 

Antal 
beslutade 
utredningar/ 
månad 

Väntelista 
i 
administra
tiva 
system. 

Väntelista i 
administrati
va systemet 
Elvis 

Ökar antalet 
utredningsbesl
ut 

Facilitator 
mäter och 
sammanstä
ller varje 
månad 

Mars 
2015- 
mars 
2016 

 

Dimension Utfallsmått       
Tillgängligh
et 

Medelvärde 
utredningslän
gd  

Genomför
da 
utredning
ar 

Medelvärde 
av 
genomförda 
utredningar 
jämförs mot 
baslinjemätn
ingens 
utredningar 

Förbättringsar
betets resultat 

Facilitator 
mäter 

Januari 
2016 

 

      
  

 
Dataanalys  
 

Data som analyseras har tagits fram genom redovisade mätningar och visualiseras i diagram. Analys sker 
tillsammans med projektgruppen fortlöpande under projektets gång, i syfte att synliggöra resultat, 
identifiera variation, avvikelser samt lärande vilket är analysens syfte och förstärks via 
diagramvisualisering (Elg, 2013). Stapeldiagram används för visualisering av vårdgarantins mätningar 
samt den balanserade mätningen gällande antal beslutade utredningar. Utredarnas följsamhet till 
utredningsschemat samt mätning av produktivitet visualiserades genom stapeldiagram, uppdelat på de 
frågeställningar som avvikelse PM, se bilaga 3, utgick ifrån. Utredningslängd visualiseras genom 
punktdiagram, men även linjediagram under förbättringsarbetet, vilket grafiskt presenterar värdet över 
tid, samt möjligt att urskilja variation och trender. Punktdiagrammets enkelhet är en fördel utifrån 
lärande inom projektgruppen (Weber, Alexa & Muller, 2001). Styrdiagram används vid 
resultatredovisning för att påvisa förändring gällande utredningslängd, men även tydliggöra variation. 
Systematisk variation är resultat med signifikant skillnad vid en viss tidpunkt, medan slumpmässig 
variation är mer svårstyrd och förväntad variation (Provost & Murray, 2011). 
 

Studien  

 

Ansatsen är intervjustudie utifrån livsvärldsteoretisk förhållningsätt, som den beskrivs av Dahlberg, 
Dahlberg och Nyström (2008) vilket är en induktiv ansats. Induktiv ansats är en förutsättningslös 
textanalys av människors berättelser och upplevelser av det studerade fenomenet. Studiens fenomen är 
”utredarnas upplevelse av införandet av enhetligt flödesschema för barnpsykiatriska utredningar”. 
Utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär studien att möta, förstå och beskriva på ett öppet, följsamt, 
reflekterat och tyglat sätt fenomenet såsom den upplevs av informanterna i studien. Människans unikhet 
beaktas i livsvärldsteorin vilket menas att det är i varje människas livsvärld kunskapen om fenomenen 
finns. Förförståelsen är kunskap, erfarenhet men även fördomar som forskaren har om fenomenet. 
Öppenhet och följsamhet mot fenomenet kräver reflektion och insikt gällande förförståelsen men även 
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att förförståelsen kontrolleras, tyglas. Tyglandet fungerar som ett redskap för forskaren vilket innebär att 
forskarens kunskap och förståelse av fenomenet hålls tillbaka och begränsas (Dahlberg et al., 2008, 
Dahlberg, 2009).  
 
Urval 
 

Studiens urval är ett målinriktat där urvalet stämmer överens med studiens forskningsfrågor. Urvalet är 
totalpopulationen av aktuellt utredningsteam (vilket också är studiens inklusionskriterier) som består av 
fem psykologer, två läkare, två socionomer som vid tredje intervjun utökades till tre socionomer. 
Utgångspunkten var att deltagarna i fokusgruppsintervjuerna skulle vara intakt under de tre planerade 
intervjuerna, vilket inte var möjligt då gruppen av naturliga orsaker förändrades. En psykolog fick nya 
arbetsuppgifter vilket innebar att annan psykolog ersatte samt att en socionom tillkom till gruppen. En 
läkare deltog vid sista intervjun, men ingen läkare under de två första intervjuerna. En psykolog var sjuk 
vid andra intervjun samt en socionom vid första och tredje intervjun. VEC, tillika projektledaren, deltog 
inte då risk fanns att övriga informanter skulle hämmas i sina svar och öppenheten begränsas. 
Projektdeltagare i ledande befattningar blev urvalets exklusionskriterier. Informanterna informerades 
om studiens syfte, att deltagande var frivilligt, att enskild information inte skulle föras vidare samt att allt 
material behandlas konfidentiellt. När informanterna blev tillfrågade att delta i intervjuerna (vilket 
skedde under planeringsfasen av förbättringsarbetet) blev de även informerade om att videokamera 
skulle användas under intervjuerna. 
 
Datainsamling 
 

Fokusgruppsintervju genomfördes vid tre tillfällen. En intervju innan förbättringsarbetets start samt två 
under arbetets gång. Intervjuerna filmades. För att skapa trygg atmosfär genomfördes intervjuerna i en 
bekant miljö och författaren tydliggjorde studiens syfte och ramar innan start. Moderatorn informerade 
informanterna om att materialet avidentifieras vid skrift, att informanternas deltagande inte kan spåras, 
deltagandet kan avbrytas samt att råmaterialet till intervjuerna hålls inlåst. Inför intervju två och tre gav 
moderatorn en kort summering av tidigare intervju. 
 

Metod Respondent Datum Plats Tid Dokumentation 
Fokusgrupp intervju Utredningsteam 2015-03-

26 
Rum på 
mottagning 

24 min Videoinspelning, 
transkribering 

Fokusgruppsintervju Utredningsteam 2015-06-
08 

Rum på 
mottagning 

39 min Videoinspelning, 
transkribering 

Fokusgruppsintervju Utredningsteam 2015-12-15 Rum på 
mottagning 

60 min Videoinspelning, 
transkribering 

Figur 5. Intervju schema 
 

Inför intervjuerna utarbetades fem frågeområden; möjlighet, förutsättningar, användbarhet, begriplighet 
och meningsfullhet i relation till det studerade fenomenet. De fem frågeområdena användes som 
utgångspunkt och underlag till de öppna livsvärldsintervjuerna. Intervjuerna startades med en 
ingångsfråga. Kan ni berätta för mig hur ni upplever införandet av nytt arbetssätt? Därefter var 
moderatorn följsam deltagarnas diskussion för att öka möjligheten till öppen intervju. Intervjuerna 
utvecklades till samtal deltagarna emellan vilket även fördjupade intervjuns innehåll och möjlighet att 
fånga det studerade fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009). Moderatorn, facilitator i projektet, bar med 
sig frågeområdena genom intervjun och även om deltagarna fritt fick uttrycka sina upplevelser så styrde 
moderatorn deltagarna, för att begränsa samtalet till det studerade fenomenet. Moderatorn är 
arbetskamrat till deltagarna samt facilitator i projektet, vilket kan påverka intervjusituationen och 
försvåra deltagarnas öppenhet. Medvetenhet skapades kring detta. Författaren transkriberade materialet 
noggrant direkt efter varje intervju (Dahlberg, 2009).  
 
Dataanalys 
  
Beskrivande innebördsanalys med livsvärldsteoretisk grund enligt Dahlberg (2014) valdes som 
analysmetod av studiens datamaterial, som utgjordes av de tre transkriberade intervjuerna. Intervjuerna 
analyserades både enskilt och gemensamt för att eftersöka specifika mönster för varje intervju, men även 
för att se generella mönster som återkom i alla intervjuer. Analysen resulterade i teman gemensamma för 
alla interjuver, då intervjuernas mönster med innebörder återkom i alla interjuver (Dahlberg, 1997; 
Dahlberg et al., 2008; Dahlberg, 2014.)  
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Figur 6. Analysens genomförande 
 

Analysen rör sig mellan helhet och delar, men startas genom att materialet läses i sin helhet flera gånger, 
bekantgörande fasen, tills materialet upplevs så bekant att det kan beskrivas och återberättas. Materialet 
läses med öppenhet, så texten kan absorberas som en helhet, vilket även underlättar förförståelsens 
tyglande. Då intervju och analys genomfördes av en person tilläts annan forskningserfaren person, utan 
delaktighet i projektet eller anknytning till mottagningen, läsa intervjuerna för att fördjupa förståelsen 
av fenomenet. Efter första analysen delades texten upp. Meningsbärande enheter framarbetas ur texten 
vilket syftar till att skapa en djupare förståelse och struktur av materialet och ur dessa enheter har 
innebörder lyfts fram.  Innebörder har sammanförts med liknande innebörd relaterat till fenomenet och 
bildat mönster. Mönster utgör delar av texten som har liknande innebörd men som samtidigt kan återge 
skilda perspektiv av fenomenet. Frågor ställs direkt till texten för att fördjupa förståelsen av fenomenet. 
Hur skildrar intervjupersonerna fenomenet? Finns likheter men även skillnader mellan 
intervjupersonerna hur de upplever och beskriver fenomenet? Analysfasens uppgift är att göra det dolda 
i materialet synligt och det sker genom respekt mot fenomenet visas och att återkoppling till 
ursprungsmaterialet sker kontinuerligt. Slutligen behandlas texten som en helhet. Texten som helhet kan 
påverka analysens framtagna mönster vilket kan medföra att det framanalyserade materialets innebörd 
kan förändras i denna fas. Öppenhet mot materialet och tillåtelse att dess innebörd förändras minskar 
risken att förförståelsen inverkar på analysens resultat. De mönster som beskriver materialets innebörder 
delas sedan upp i olika innebördsteman. Innebördsteman presenteras i resultatet med tillhörande 
utsagor från de transkriberande intervjuerna (Dahlberg, 2014; Dahlberg et al., 2008).  

  

  

  

Figur 7. Innebördsanalys 

Etiska överväganden 

Studier inom högskoleutbildning på grund och avancerad nivå omfattas inte av lagen om etikprövning 
och ses inte som forskning. Viktigt att forskning bedrivs med god kvalitet och är moraliskt accepterad. 
Etisk egengranskning som främjar kvalitet och patientsäkerhet har genomförts, bilaga 4.  Etisk reflektion 
bör genomsyra forskningen, forskaren bör uppträda utifrån yrkesetisk kodex samt utifrån gällande 
normer och regler på arbetsplatsen. Forskaren bör vara väl insatt i senaste forskningen samt att forskning 
utförs enligt praxis. Etisk forskning skall vara till nytta för samhället, individen samt professionen 
(http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml). Forskning visar att ökad tillgänglighet till vård för kan leda till 
individens sociala, psykiska, fysiska hälsa ökar (Socialstyrelsen, 2013 a). Ur ett organisationsperspektiv 
kan ökad tillgänglighet resultera i minskade kostnader för samhälle samt vård, förbättrade 
arbetsprocesser samt ur ett professionsperspektiv bidra till förbättrad arbetsmiljö.  
 
Projektet bedrivs på mottagningen inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen och 
personuppgiftslagen samt tillhörande författningar inom ledningsarbete för systematiskt kvalitetsarbete 
(https://lagen.nu/1982:763; SOSFS 2011:9; https://lagen.nu/2008:355). Klinikchef har gett skriftligt 
samtycke till journalgranskning samt att utdata används ur administrativa system, bilaga 4.  Utredarna 
har gett sitt samtycke till samt förstått innebörden av studien. Inget skriftligt samtyckesformulär har 
begärts av informanterna. Samtyckesformulär medför att frivilligheten i studien hos deltagarna kan 
upplevas tvingande och eventuellt motstånd ökar (Kjellström, 2013). Studien uppfyller allmänna krav på 
forskning vilka är enligt informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 
Information kring studiens syfte och mål har formulerats på begripligt sätt, i enlighet med 
etikprövningslagen vilket syftar till deltagarnas möjlighet att kunna tacka ja eller nej till att delta i studien 
(SFS, 2003:460). 
Forskningsprojektet har avstått från direkt patientmedverkan, då fokusgruppen är barn och ungdomar 
och det  skall övervägas noga ifall forskning skall utföras på denna patientgrupp. Slutsats är att aktuellt 

Intervju1

Analys resultat

Intervju 2

Analys resultat

Intervju 3

Analys resultat
Analys av alla 

intervjuer
Resultat

Meniningsbär
ande enheter

Innebörd Mönster
Innebörds

teaman
Utsagor

http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml
https://lagen.nu/1982:763
https://lagen.nu/2008:355
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forskningsprojekt kan ske utan direkt patientmedverkan men med positiv effekt på aktuell patientgrupp 
(Kjellström, 2013). 
 

Resultat 

Resultatet sammanfattas utifrån förbättringsarbetets aktiviteter och mätningar och jämförs med 

förbättringsarbetets syfte samt förbättringsmål. Vidare analyseras resultatet från 

fokusgruppsintervjuerna utifrån studiens syfte och forskningsfråga. Resultatet som helhet analyseras 

utifrån ställd hypotes, se metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från förbättringsarbetet. 

 

Förbättringsarbetet bidrog till att tvärprofessionellt samarbete underlättades och ökade, men även till 
ökad medvetenhet hos utredarna kring organisationen uppdrag och mål, samt hur organisationens 
uppdrag styr det enskilda arbetets innehåll och utformning. Förbättringsarbetet medförde att 
utredningsgruppen präglades mer av ett gemensamt lärande där ökat intresse fanns för utveckling och 
förbättring. Förbättringsverktygen skapade struktur till förbättringsarbetets delar.  
 
Projektet utmanade och var krävande vilket medförde att motivationen sviktade och tilltron till 
förbättringsidéns möjlighet ifrågasattes under förbättringsarbetet av projektdeltagarna. Med hjälp av 
projektledarens styrning och målfokusering, genomfördes arbetet, även om samsyn inte alltid 
uppnåddes. Processen var känslig för förändring som sjukskrivning, återbud, ombokning vilket 
påverkade utredningskapaciteten. Hösten 2015, drabbades projektgruppen av kortare och längre 
sjukskrivning, som framförallt påverkade utredningsgruppens energi och upplevd arbetsmiljö negativt. 
Regelbundna projektmöten både längre månadsvisa och korta veckovisa var hjälpsam struktur för 
förbättringsarbetet där alla projektdeltagare uppmuntrades till aktivt deltagande och delaktighet. 
Projektmöten prioriterades bort i projektets inledning av projektdeltagarna för annat arbete som ansågs 
högre prioriterat. Projektdeltagarnas delaktighet var en förutsättning för förbättringsarbetet, då projektet 
var gemensamt, krävde samsyn, samt gemensamt lärande. Projektledaren och facilitator arbetade aktivt 

Mars 2015 
förbättringsarbet
et planeras av 
projektgrupp, 
metod och bilaga 
1.

April - juni 
2015. 
Förbättrings
arbetet 
pågår. PDSA 
varv 1 och 2 
genomförs

Juni 2015 
utvärdering av 
PDSA varv 1 
och 2. 
Mätningar 
sammanställs 
och redovisas. 
Nytt varv i 
PDSA 
planeras, 
bilaga 1.

Augusti-
december 
2015 tredje 
varvet i PDSA, 
bilaga 1.

Januari 2016 
resultat av 
förbättrings

arbetet 
samman

ställs och 
utvärderas.

Figur 8. 
förbättrings 
arbetes tidslinje
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för ökad delaktighet, vilket gav resultat då delaktigheten ökade under projektet och påverkade arbetet i 
positiv riktning. 
 
PDSA varv 1 och 2 slås samman i resultatredovisningen, då PDSA varv 1 resultat visade att 
förbättringsidén behövdes testas under längre tid och inga förändringar genomfördes inför varv 2. Inför 
PDSA varv 3 så beslutades gemensamt i projektgruppen att bättre samordnad tvärprofessionell 
utredningsplanering skulle ske för ökad följsamhet till utredningsschemat, bilaga 1. 
 
Process mått: Kvalitet samt Produktion  
 

Resultatet av utredarnas följsamhet till processflödet under PDSA varv 1 och 2, figur 9, visade viss 
följsamhet till schemat men fler utredningar utreddes med fler besök än vad schemat tillät. Ombokningar, 
extrabesök samt fördröjda läkarbesök förlängde utredningarna. Åtta utredningar genomfördes/ månad 
vilket är lägre än målvärdet. Positivt var att utredningarna genomfördes mer sammanhängande. 
Utredarna upplevde viss ovana att utreda genom ett flödesschema, men även att samplanera utredningar 
tvärprofessionellt i den utsträckning som schemat krävde, vilket troligtvis fördröjde 
utredningsprocessen.  
 

 
Figur 9. Utredarnas följsamhet till processflödet PDSA varv 1 och 2 med första utredningsstart 24 mars samt sista utredningsstart 
22 juni. 
 

Under PDSA varv 3 utreddes 28 av 41 (68 %) inom processflödet, figur 10, vilket var en förbättring i 
jämförelse med PDSA varv 1 och 2 då 12 av 25 (48 %) av utredningar utreddes inom schemat. I jämförelse 
med PDSA varv 1 och 2 minskade antal fördröjda läkarbesök, antal återbud samt extrabesök. Antal 
genomförda utredningar/ månad ökade under PDSA varv 3. Resultatet tyder på att förändringen med 
mer samordnad utredningsplanering, som planerades och genomfördes inför PDSA varv 3, medförde en 
förbättring i form av ökad följsamhet till processflödet, vilket resulterade i fler genomförda utredningar.   
 

 
Figur 10. Utredarnas följsamhet till processflödet PDSA varv 3 med första utredningsstart 4 augusti samt sista utredningsstart 24 
november. 
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Processmått: Tillgänglighet samt balanserat mått: Produktion 
  
Då mätningar av tillgänglighet samt produktion påverkade varandra, redovisas dom tillsammans. 
Antal patienter i kö som inte påbörjat utredning inom vårdgarantin varierade under förbättringsarbetet 
och påverkades troligtvis av antalet utredningsbeslut som togs, se figur 11,12. Trots fler patienter i kö 
förbättrades tillgängligheten, se figur 13, till barnpsykiatriska utredningar under förbättringsarbetet 
vilket tyder på att förbättringsidén möjliggjorde produktionsökning.   
 

 
Figur 11. Processmått: Tillgänglighet. Visar ett stapeldiagram över antal patienter i kö efter utgången vårdgaranti  
under förbättringsarbetet. Mätdatum 19 varje månad.  
 

 
Figur 12. Balanserat mått: Produktion. Visar antal fördjupade utredningsbeslut mottagningen tar varje månad  

under förbättringsarbetet. Mätdatum 19 varje månad. 
 

 
Figur 13. Processmått: Tillgänglighet. Visar väntetid i månader efter utgången vårdgaranti under förbättringsarbetet.  
Mätdatum 19 varje månad 
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Styrdiagram över utredningslängd  
 

Bakgrundsmätningar visualiseras i diagrammet, för att tydliggöra processförändring och dess slut 
markerats med ett skifte. Allt fler utredningar utreddes inom 120 dagar, och medelvärdet sänktes från 
236 dagar i bakgrundsmätningen till 54 dagar i PDSA varv 1, 2 samt förbättrades ytterligare i PDSA varv 
3, till 44 dagar. Utredningslängdens medelvärde för hela processen (utfallsmått) var 48 dagar, vilket är 
en tydlig förbättring. Processen var relativt stabil med viss systematisk och slumpmässig variation. Tre 
utredningar, under PDSA varv 1 och 2, låg över övre styrgräns, vilket innebar systematisk variation. 
Analys av den systematiska variationen visade att två utredningar fördröjdes på grund av försenat 
läkarbesök samt att en utredning var mer vårdkrävande. Variationen i övrigt under PDSA varv 1 och 2 var 
av slumpmässig förväntad karaktär.  En splitt genomfördes vid PDSA varv 3 för att förtydliga förändring 
som sker då allt fler utredningar utreddes under kortare tid. Under PDSA varv 3 fanns tre punkter som 
hamnade över övre styrgräns som utgör systematisk variation. Analys av den systematiska variationen 
visade en mer vårdkrävande utredning samt två utredningar som fördröjdes då utredare blev sjuk. I övrigt 
var variationen slumpmässig och förväntad.  
 
 

 
Figur 13. Styrdiagram över utredningslängd i antal dagar för de utredningar som genomfördes under förbättringsarbetet samt 
bakgrundsmätningarnas utredningar.  
 

Sammanfattning av förbättringsarbetets resultat 
 
Förbättringsarbetets syfte och övergripande mål uppnåddes då 93 % av genomförda utredningar utreddes 
inom 120 dagar, vilket innebar en mer sammanhållen utredningstid samt att väntetiden till utredning 
efter utgången vårdgaranti minskade från 9 månader mars 2015 till 4 månader december 2015 vilket 
innebar ökad tillgänglighet. De specifika målen uppfylldes inte då alla utredningar inte utreddes inom 
120 dagar samt att vårdgarantin inte uppfylldes.  

Resultat från studien av förbättringsarbetet 

 

Analysen presenteras nedan utifrån fem innebördsteman vilka är ”styras, stöd och styra”, ”effektivt 
system i alla led, Processflödet fördelar, begränsningar och utmaningar”, ”användarnas 
tillfredställelse”, ”samarbete” och ”lärande”. 
 
Styras, stöd och styra 
 

Mönster Innebördstema 

Ledning som tar det övergripande ansvaret  
Styras, stöd, styra Stöd att prioritera vård 

Vill styra eget arbete 

Tillit till ledning 
Figur 14. Översikt över mönster och innebördsteman. 
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Övergripande ledarskap efterfrågades där ledaren tog ansvar, prioriterade vård, styrde processen både i 
sin helhet men även mer detaljerat samt behandlade alla likvärdigt. Att låta sig styras är en utmaning och 
balansen mellan att styras och styra var svår att uppnå. Tillit och trygghet i relationen mellan ledning och 
utredare var grundläggande för utredarnas transparens, öppenhet samt villighet till styrning. Utredarna 
ville till viss del styra processen själva, dess innehåll och vilka och vilken mängd arbetsuppgifter som 
tilldelas men samtidigt fanns ett uttalat behov att ledningen tar det övergripande ansvaret och gav stöd. 
 

//1så det inte är jag som är den taskiga. För mig hade det underlättat jättemycket. Att det 
är någon annan som säger nej. Det kan inte jag 

 
 

/Jag måste ändå ha befogenhet att bestämma vad en utredning skall innehålla och det har 
jag utifrån hälso- och sjukvårdslagen// 

 
Utredarna återkom till svårigheten att prioritera och våga be om hjälp. Utredarnas tilltro till ledningens 
förmåga att bistå med stöd i att begränsa arbetsmängd sviktade vilket begränsar öppenhet gentemot 
ledning men samtidigt testades inte tilliten utan genomgående fanns en tro på organisationens ovilja att 
bistå i flödesomstrukturering.  
 

Okej om ledningen tänker vilka bra siffror. Det ser jättebra ut. Jag vet hur många 
utredningar jag gjort. Det är löjligt många//tänker dom att vi är myror i ett stort system 
och vi kan ta in nya. Du kan lära upp en ny. Men det är sjukt. 

 
Utmaningen var att utföra organisationens uppdrag och inom dess ram, bli styrd, stödjas och styra. 
 
Effektivt system i alla led 
 

Mönster Innebördstema 

Säkra bedömningar  
 
Effektivt system i alla led 

Förankrade beslut 

Informerade familjer 

Någon att lämna över till 

Figur 15. Översikt över mönster och innebördsteman 

 
Tydliga och välgrundade utredningsbeslut från det team, nybesöksteamet, som tog dessa beslut är viktiga 
för att utredningsteamet skulle kunna planera rätt utredningsinterventioner för att klara utredning inom 
tänkt utredningstid.  
 

Det känns som det finns mer att göra i nybesöksteamet. Att gallra lite grann. Det har 
funnits barn som varit utsatta för trauma. Hur i hela friden kom dom till utredning? 
Konstatera att dom behöver en traumabehandling (bristande bedömning) och det är så vi 
alltid skall tänka innan vi sätter en ADHD diagnos inte enbart i utredningsteamet. 
 

Analysen påvisade vikten av välinformerade familjer, säkra bedömningar samt att besluten var 
förankrade hos familjen om utredning skulle genomföras inom utredningsschemat. 
 

Där en av föräldrarna som inte förstår varför dom är här. Föräldrarna har olika agendor. 
Där den ene inte vill ha en utredning och där den andra tycker att det är autism och hur 
gör vi. Då får man inte klart utredning inom två veckor. 

 
En strukturerad eftervård efterfrågades av utredarna och ses som förutsättning för att klara ökad 
utredningstakt. 
 

Det blir bara ännu fler personer man blir ärende ansvarig för. För varje utredning man 
gör så är det en till patient som jag står ansvarig för och det kommer in kallelse till 

                         
1 Två snedstreck innebär att text som inte är relevant för innebörden har uteslutits. 
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västbusmöten2 när det gått en tid och det är sent att leta upp annan behandlare. Då är det 
en själv som får klämma in.  

 
Analysen påvisade att tydliga och säkra strukturer i omkringliggande system är grundläggande för 
utredningsprocessens effektivitet. Utredningsbeslut borde vara förankrade hos familjen då 
utredningsprocessen startar. 
  
Processflödets fördelar, begränsningar och utmaningar 
 

Mönster Innebördstema 
Patientnytta  

Processflödets fördelar, begränsningar och 
utmaningar. 

Positivt med snabba vårdinsatser 
Säkrare vård med samordnad utredningsprocess 
Rädsla för försämrad vårdkvalité 
Små marginaler 

Figur 16. Översikt över mönster och innebördstema. 

 

Analysen visade att patienten och dennes familj var genomgående nöjda med processflödet enligt 
utredarna. Utredarna upplevde att dom arbetade på föräldrarnas uppdrag vilket var en förändring och 
sågs som positivt. Rädsla fanns att standardiserat flöde inte fångade patientens komplexa problembild, 
vilket kunde skapa merarbete. Samtidigt ansåg vissa utredare att processflödet uppgift var att svara på 
aktuell frågeställning även om annan svårighet misstänktes.  
 

 Frågan är vad dom får för vård. Siffrorna kommer att öka men vad får patienterna för 
hjälp. Det intressanta är hur många som kommer tillbaka för att vi inte gjort tillräckligt 
svarat på alla delar. 

 
Som denna patient som var jätteglad att bli hjälpt snabbt….och blivit lyssnad på. Shit det 
fungerar inte och nu får hon komma tillbaka och så tar vi det stora batteriet. Jag har också 
gjort många snabba utredningar som jag inte sett röken av. Då är det bra att vi inte lagt 
ner jättemycket extra tid. 
 

Användarna upplevde ett processflöde för utredningar som positivt och nödvändigt, samt att det ökade 
patientsäkerheten. Analysen visade att utredare var överens om att samordnat utredningsschema var 
nödvändigt.  
 

Fullständigt ohållbara väntetider som var då det tyckte jag var hemskt och en etisk stress 
att hantera och väldigt tråkigt att möta familjer. Så ledsna och förbannade och barn som 
fått några år av sina liv förstörda så att säga i misslyckanden. Jag tycker det är fantastiskt 
bra med den här takten vi har ändå. 

 
Processflödet krävde att utredarna var följsamma till utredningsprocessens struktur, vilket inför uppstart 
sågs som en utmaning. Utredarna kände sig begränsade inför flödets fyrkantighet och utredarna ansåg 
att flödets små marginaler utgjorde ett hinder för utredarna att genomföra ett professionellt hanterbart 
arbete. 
 

Jag känner mig instängd. Det gillar jag inte riktigt. Jag har alltid varit snabb och effektiv 
och planerat en utredning med några veckors framförhållning och kunnat göra det ändå 
utan det här 

 
Analysen visade att processflödet var sårbart för yttre påverkan som sjukskrivningar, återbud, 
ombokningar, felbokningar vilket skapade stress och belastning i systemet.  

 
Nej vi lämnar tider och så lämnar dom tider till sekreteraren så skickar dom ut tider. För 
många mellanhänder så blir det fel. Det har hänt ett par gånger. Nu får man 
dubbelkontrollera att familjen har rätt tider. 

 

                         

2 www.vgregion.se/vastbus 
 

http://www.vgregion.se/vastbus
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Analysen visade att processflödet krävde struktur, snabba prioriteringar, beslut, hög arbetskapacitet, 
snabba analyser samt förmåga att begränsa uppdrag både gentemot omkringliggande strukturer men 
även i patientarbetet. Ökad struktur och kapacitet är utmanande men samtidigt ansåg utredarna att dessa 
faktorer var en förutsättning för effektivisering av utredningsprocessen.  
 

Vi måste bli tuffare. Vi kan inte vara gummisnoddar och följsamma i det. Det är det här 
som gäller eller så får vi vänta på nästa tur. Jag tror att vi får vara lite mer stringenta i 
det och jag tycker inte det är oetiskt på något sätt. 

 
Det finns vilja hos utredarna leverera den bästa vården och göra gott för patienten vilket försvårade 
prioritering samt begränsning. Processflödets utmaning var tidsbegränsningen vilket användarna 
upplevde försvårade utredningsprocessens patientanalys samt utredarnas möjlighet till återhämtning. 
Samtidigt som upplevelsen var att utredningsschemat behövdes. 
 
 

 Det hände ibland att vi gjort en utredning så dröjde det jättelänge innan läkartid. Det drog 
ut jättemycket på tiden. Så var det en läkartid så kom man på att en psykologtid behövdes. 
Okej vi måste titta detta också. Visst är det bra med ett system. En struktur eller ett system 
men det måste finnas tid att processa också. 

 
Det finns ingen pausknapp att trycka på. Chefen står där och matar på i ena endan och jag 
står och blir helstressad. 

 
Analysen visade att utredarna var överens att processflödet för utredningar var nödvändigt både ur 
organisationens synvinkel men även för patientnyttan. Utmaningen var att prioritera och strukturera 
arbetet så flödet möjliggjordes. Utredarna efterfrågade mer luft i utredningsschemat där tid fanns för 
analys, återhämtning samt utrymme som minskade systemets sårbarhet. 
 
Användarnas tillfredställelse 
 

Mönster Innebördstema 
Högt tempo  

 
Användarnas tillfredställelse 

Hög stress 
Effektivare arbetsflöde 
Arbetsglädje 
Oprofessionellt arbete 
Rädsla att inte duga 

Figur 17. Översikt över mönster och innebördstema. 

 

Analysen visade att utredarnas gemensamma upplevelse var att ny utredningsprocess krävde struktur 
och ökat arbetstempo vilket sågs som delvis positivt men belastande. Utredarna upplevde att dom blev 
mer effektiva och att beslut togs snabbare. Utredarna var tveksamma till om processflödet levererade 
vårdkvalitet samt om arbetsbelastningen som nytt arbetssätt medförde var möjlig. 
 

 Poff har det känts. Det är högt tempo. Shit är det redan en ny. Jag har inte hunnit tänka 
färdigt liksom. Jag känner mig stressad. 

 
Någonstans har vi blivit mer stringenta. Jag kan bara tala för mig själv. Jag har blivit 
mer effektiv. Jag gjorde för några år sedan fler saker som inte var så effektiv. Men ändå 
är det ett hårdare tryck. 
 

Rädsla fanns att processflödets utformning, samt begränsning, påverkade utredarnas möjlighet att utföra 
ett professionellt arbete men samtidigt var utredarna överens om att nytt utredningsförfarande skapade 
arbetsglädje. 
 

Jag känner att det inte blir en utredning som jag står bakom. Eh. Det enda det skall handla 
om är att sätta en diagnos. Inte göra en psykologisk beskrivning. Det är inte därför jag 
har utbildat mig till psykolog. 
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//Förutom den tråkiga och tunga situationen som här blir tydlig. Men dels tycker jag det 
är fullkomligt underbart tillskillnad från min första period här när man mötte gråtfärdiga 
och förbannade föräldrar som hade väntat hur länge som helst och dessutom fick man 
hantera väldigt svåra barn i utagerande och ohållbara situationer. Man kände sig lite 
bakbundenför att man inte kunde ge den medicin eller sätta den diagnosen som man tyckte 
skulle hjälpa. 

 
Återkommande var utredarnas upplevelse av att det var svårt att prioritera, begränsa annat arbete vilket 
påverkade belastningen negativt. Be om hjälp och inte leverera det som efterfrågas var svårt.  
 

Om det blir många som gör så (arbetar övertid) kan det bli något slags motto på hur 
mycket man klarar och vill man inte använda sin flextid så kan det se ut som man inte 
klarar lika mycket och då kan man uppfattas som lat. 
 

Kravet på egen prestation var hög bland utredarna. Utredarna ville leverera god kvalitativ vård men 
samtidigt fanns en rädsla att nytt arbetssätt belastade arbetsmiljön. Den gemensamma drivkraften var 
patientnyttan samt familjens tillfredställelse. 
 

Det är väl patientnyttan i det som gör att vi jobbar på i det. 
 
Samarbete 
 

Mönster Innebördstema 
Hinna träffas  

Samarbete Bättre samordning 
Fixa det själv 
Allas ansvar 

Figur 18. Översikt över mönster och innebördsteman. 

 

 
Analysen visade att processflödet underlättade tvärprofessionellt samarbete vilket ansågs avlasta 
utredningsarbetet och var en förutsättning för systemet.  
 

Nu pressas det ihop mer än det gjort innan och det positiva i det är att läkartiden kommer 
som en del i utredningen. 

 
Analysen visade att samplanering var svårt och bristen på läkartider och professionernas olika agendor, 
försvårade det tvärprofessionella samarbetet. Detta påverkade systemets effektivitet. En mer 
strukturerad utredningsplanering ökade möjligheten till samplanering vilket utvecklades under arbetets 
gång. 
 

Att man får ihop bilden. Det tycker jag är en viktig del i utredningen också och det är alla 
dom här bitarna som gör att det blir en utredning. Så vi har försökt jobba kring den 
strukturen så du och jag har satt av tid. Liksom att. Det handlar om att prova sig fram. 
Detta är något vi saknat. Vi har försökt hitta lite tid denna termin att få in det också. 

 
Lärande 
 

Mönster Teman 
Förändring tar tid  

Lärande Förstå nytt arbetssätt 
Insikt om helhetens betydelse 
Att göra annorlunda 

Figur 19. Översikt över mönster och innebördsteman 

 
Genomgående påvisade analysen att utredarna, ville lära och lära nytt. Utredarna visade förståelse för 
utredningsförfarandets behov av förändring och förändringsarbeten samt att förändring tar tid. 
 

Man är ju stolt över det här//Det är ett bra system. Det behövs. Vi behöver göra det länge. 
Nu är det inte så långa väntetider  
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Medvetenhet fanns inför uppstart att processflödet krävde förändrat arbetssätt genom att övergripande 
system samt egen arbetsstruktur förändrades. 
 

Det måste vara ok att strecka skrivtid. Det kommer jag också att göra. Strecka för skrivtid 
vilket jag inte gjort tidigare vilket jag nu blir tvungen till vilket kan vara positivt. Mindre 
stressigt för att det finns utrymme och man själv måste skapa det. 

 
Att förstå ny utredningsprocess var en viktig förutsättning för förändringens genomförande och 
möjlighet. Användarna uttryckte ett gemensamt behov att begripa de delar som måste förändras i eget 
arbetsförfarande för att utredningsschemat som helhet skulle fungera. Analysen visade att lärandet, 
förståelsen präglades av återkommande diskussioner hur olika utredare förstod delarna i det nya 
systemet, systemets förutsättningar samt behovet av att skapa samsyn kring schemats delar och helhet. 
 

Viktigt är att veta vad vi gör vad är syftet och hur förmedlar vi det. När du är tydlig, du 
förklarar dom är med. Då känner dom sig jättesedda och dom är med och vi kan hjälpa 
dom//Förstår ni mig. Det handlar jätte mycket om att vi vet vad vi gör vad vi kallar det 
annars blir det pannkaka.  

 
Att införa nytt arbetssätt belastade tålamod och periodvis ökade stressen vilket utmanade utredarna och 
lusten till förändring och lärande sviktade. Trots det var alla överens om att ett nytt utredningsförfarande 
behövdes och att patientnyttan övervägde svårigheterna.  
 

Visst det var inte bra innan. Vi var stressade då också och det var sämre för patienterna. 
 

Sammanfattning av studiens resultat 

 

Studiens resultat visade att samordnad utredningsprocess efterfrågades av användarna och upplevelsen 
var att patientnyttan var betydande. Processflödet krävde och bidrog till tvärprofessionell samordning 
samt ett lärande klimat som präglades av gemensam dialog kring processens möjligheter, förutsättningar 
och utmaning men även att omkringliggande strukturer var effektiva och strukturerade. Tydlig ledning 
som tar det övergripande ansvaret samt ger stöd efterfrågades samtidigt som utredarna var i behov av 
viss självstyrning. Utredningsschemat var känsligt för yttre påverkan som exempelvis resursbrist. 
Utredningsschemat krävde ökat arbetstempo vilket belastade arbetsmiljön. Studiens resultat gav svar på 
forskningsfrågan. Förbättringsarbetet och studiens resultat påvisar hypotesens giltighet. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

 

Förbättringsarbetets syfte och övergripande mål uppnåddes då 93 % av genomförda utredningar utreddes 
inom 120 dagar i jämförelse med bakgrundsmätningens 20 %, vilket innebar mer sammanhållen 
utredningstid. Väntetiden till utredning efter utgången vårdgaranti minskade från 9 månader till 4 
månader under förbättringsarbetet trots fler personer i kö vilket påvisade produktionsökning och ökad 
tillgänglighet. De specifika målen för förbättringsarbetet uppnåddes inte, då alla utredningar inte 
utreddes inom 120 dagar samt att vårdgarantin inte uppfylldes. Studiens resultat visade att samordnat 
utredningsschemat, som ökar tillgängligheten, förutsätter tvärprofessionellt samarbete, lärande 
organisation, effektiv organisation samt ett styrande, stöttande samt delegerat ledarskap. 
Utredningsschemat är sårbart för yttre faktorer som resursbrist och upplevelsen var att arbetsmiljön 
belastades. 
 
För den enskilda patienten och deras familj, innebar resultatet ökad tillgänglighet till riktad 
barnpsykiatrisk vård vilket ökar möjligheten till god psykisk hälsa, minskar risk för psykiatrisk 
samsjuklighet samt ger möjlighet till förbättrad fritid, skolgång samt familjeliv (Socialstyrelsen 2013 a; 
Schreader & Reid, 2014; Williams, Latta & Conversano, 2008; Björngaard et al., 2008; Costello et al., 
2003). Familjerna upplevde nytt utredningsförfarande positivt, enligt utredarna, vilket skapar mervärde 
för familjen, för professionella men även för organisationen.  Att barn och ungdomar får vård är en viktig 
etisk fråga och i linje med FNs barnkonvention (Pehrsson, 2000). 
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Projektdeltagarna upplevde nytt utredningsförfarande nödvändigt för ökad tillgänglighet, men dess 
görlighet påverkades negativt då andra system på mottagningen inte anpassats till nytt flöde. 
Processflödet för utredningar medförde att antal utredda patienter ökade, vilket belastade andra system 
som behandling. Ny väntetid uppstod. Avgörande för utredningssystemets görlighet var även att 
utredningsbesluten, som tas av annat team på mottagningen, var säkra, tydliga samt förankrade hos 
familjen. Familjerna var inte alltid redo för utredning vid utredningsstart. Utredningstid fick avsättas, av 
utredningsteamet, för att förankra utredningsbeslut hos familjen. Familjer upplever sig 
underinformerade på BUP generellt vilket kan försvåra delaktighet och påverka vårdens effektivitet (SKL, 
2012). Tydlig patientinformation kan effektivisera system och flöden. Hur nytt system påverkar andra 
system är en viktig balanserad mätning som saknades i förbättringsarbetet. Balanserade mätningar syftar 
till att fånga helheten och en viktig indikator för förbättringens legitimitet (Elg, 2013). Arbete pågår på 
aktuell mottagning att förbättra processflöden i alla led samt utveckla patientinformation för effektivare 
organisation. Resultatet visar att multiprofessionella organisationer kräver tvärprofessionell samordning 
samt effektiva flöden i alla led inom systemet annars finns risk att problemet förflyttas inom 
organisationen (Vårdanalys, 2015; Bergman & Von Thiele Schwarz, 2102; Norbäck och Targama, 2010, 
Nelson at al., 2008). 
 
Följsamhet till processflödet för utredningar ökade under förbättringsarbetet men total följsamhet 
uppnåddes ej. Avvikelseanalys visade att följsamhet till processflödet, påverkades av vårdkrävande 
utredningar, extrabesök, resursbrist och återbud. Utmaningen var utredningsförfarandes komplexitet då 
återbud och resursbrist likväl fördröjde utredningsprocessen som mer vårdkrävande utredningar. Rädsla 
fanns, bland utredarna, att flödesschemat begränsade möjligheten till djupgående patientanalys, med 
risk för felaktiga beslut och underdiagnostik. Säker diagnostik är av avgörande för patientsäker, effektiv 
och individanpassad vård. Forskning visar att kunskapsbrist råder, inom BUP, rörande diagnosticering 
vilket kan leda till felaktig och ineffektiv diagnosticering. Området behöver kvalitetssäkras (Ramklint & 
Hellgren, 2009, socialstyrelsen, 2009 b). Möjligt är att utbildning och träning i diagnosticering ökar 
potentialen till säker och effektiv diagnosticering, samt utreda inom flödesschemat. Införd flödesprocess 
för utredningar är en användbar grundstruktur som bestämmer utredningens ramar, ger patienterna 
likvärdiga utredningsförutsättningar men kräver viss individuell anpassning. Resultatet visar att 
majoriteten utreddes inom bestämt flöde och att utredningslängden minskade, vilket påvisar 
processflödets användbarhet samt generaliserbarhet. Självklart är målet att hitta ett hållbart 
patientsäkert system med säker diagnosticering och tidsmässigt sammanhållen utredning. Majoriteten 
av patienterna och familjer är nöjda, utifrån utredarnas uppfattning, vilket bekräftar flödets 
användbarhet. Självklart vore en mer systematisk undersökning av patientupplevelse viktig. 
Processflödet ökar möjligheten till individanpassad, jämlik, säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad 
vård samt vård i rimlig tid vilket är i linje med socialstyrelsens riktlinjer om ”god vård” (Socialstyrelsen, 
2009 a). 
 
Vårdgarantier, nationella och regionala indikatorer och riktlinjer som styr vården är angelägna för 
vårdens utveckling. Viktigt är att vårdens resurser är anpassade till vårdens styrdokument, så uppsatta 
mål är möjliga. Ekonomiskt är resultatet positivt för organisationen då fler patienter utreddes inom 
befintliga resurser men var resurserna tillräckliga då vårdgarantin inte uppfylldes? Resultatet visade ökad 
tillgänglighet samt att sammanhållen utredning inom 120 dagar troligtvis är möjligt. Är vårdgarantin för 
barnpsykiatriska utredningar möjlig? Upprätthålla processflödet var svårt vid exempelvis resursbortfall, 
återbud, extra besök. Marginalerna var  små. För små? Projektdeltagarna upplevde att arbetsmiljön 
belastades av utredningsschemat vilket var negativt. Resursbrist eller icke ändamålsenlig 
resursfördelning i förhållande till vårdbehov kan vara en anledning att arbetsmiljön upplevdes belastad. 
Mottagningen har kortare kö till behandling, som också styrs av vårdgarantin. Översyn av 
resursfördelning mellan utredning och behandling pågår på mottagningen. Ökad kunskap, förbättrad 
diagnostik och behandling ökar söktrycket till den barnpsykiatriska vården, framförallt barn med 
neuropsykiatriska symtom som är i behov av utredning (Polanzsyk et al., 2014). Framtidens utmaning 
för ökad tillgänglighet är att forma barnpsykiatrin, genom effektiva processer, god resurshantering, så 
god arbetsmiljö kan uppnås och en attraktiv arbetsorganisation skapas. Slutsats som dras nationellt är 
att tydlig ledning och styrning behövs både lokalt, regionalt och nationellt för lyckade förändringsarbeten 
inom BUP som identifierar förbättringsområden, ger stöd, fördelar och anpassar, förstärker resurser, 
formulerar hållbara, mätbara mål samt utvärderar vilket är i linje med aktuellt arbete (SKL, 2014; 
Vårdanalys, 2015). 
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Förbättringsarbetet är början till ett förändrat arbetssätt vilket kräver en tålmodig organisation som 
skapar utrymme till förändring och lärande. Utredarna gick från ett individspecifikt arbetssätt till ett mer 
tvärprofessionellt samordnat arbetssätt vilket var en djupgående förändring som belastade. Utredarna 
värnade sin kunskapsdomän, sin kulturella kontext och olika uppfattningar kring kvalitativ vård präglade 
utredningsteamet, vilket försvårade tvärprofessionell samordning och gemensam processutveckling 
innan förbättringsarbetet (Ödman, 2013). Projektdeltagarna intresse och vilja till förändrade processer 
ökade inför och under förbättringsarbetet vilket var hjälpsamt för att överbrygga professionella och 
kulturella hinder. Projektgruppens kunskap om utredningsprocessens delar samt medvetenhet kring 
behovet av förbättrad tillgänglighet, bättre resursanvändning, förbättrade processer förde arbetet framåt. 
Projektgruppens lärande är i linje med aktuell forskning som menar att djupgående organisatorisk 
förändring och lärande är beroende av individuellt lärande. Sambandet möjliggör djupgående förändring 
(Ellström, 2010; Agyris, 1991; Senge, 2006). Processförståelse möjliggör gemensam målbild vilket skapar 
motivation och möjlighet till förändring (Thor, 2002). Avgörande för lärande organisation är 
medvetenhet inom organisationens alla nivåer att förändring kräver tid, träning och lärande. 
Organisationens utmaning är att skapa utrymme för lärande vilket kräver en organisation präglat av 
tydlig styrning, teamarbete, strukturerade, förankrade förbättringsarbeten vilket resultatet påvisade och 
är aktuell organisations målsättning och vision (http://www.vgregion.se/sv/sas/om-sjukhuset/vision-
och-vardegrund). Projektet medförde att projektgruppen inklusive mig ser ständiga förbättringar, 
lärande organisation som en del av det dagliga arbetet och att förändringar är möjliga. Lusten att utveckla 
vården och lära finns inom projektgruppen vilket är viktiga hörnstenar inom förbättringskunskapen 
(Batalden & Davidoff: 2016; Lesselroth, Yang, McConnachie, Brenk och Winterbottom, 2011)   
 
Projektledarens styrande, men samtidigt stöttande och delegerande ledarskap var betydande för 
projektets genomförbarhet. Projektgruppen eftersökte en tydlig styrning och stöttning men samtidigt 
fanns behov av egen styrning och professionell självständighet. Utmaningen var balansen mellan att styra 
utredarna mot uppsatt mål men samtidigt delegerar ansvar till egen styrning. Egen styrning kan leda 
projektet i fel riktning om deltagarna inte arbetar mot organisationens mål. Organisationen kräver 
medarbetare som är medvetna om och arbetar mot uppsatta mål vilket har varit en styrande indikator i 
förbättringsarbetet. Projektet stöttades av klinikledning men även nationellt stöd fanns, vilket har gett 
styrkraft till arbetet och påvisar vikten av att styrning och ledning för samordning av den barnpsykiatriska 
vården är av avgörande betydelse om förändring skall uppnås (Ham, 2002; Batalden och Davidoff, 2016; 
SKL, 2014).  
 
Förbättringsarbetet medförde vilket även studien påvisade förbättrade processer, lärande och mätbar 
organisation. En organisation där medarbetarna är delaktiga, har en vilja till förbättrade processer men 
även en organisation med delegerat och kommunikativt ledarskap som främjar  
Tvärprofessionellt samarbete. Resultatet är i linje med organisations värdegrund och vision 
(http://www.vgregion.se/sv/sas/om-sjukhuset/vision-och-vardegrund/).  
 
Processflödet för utredningar är idag implementerat på mottagningen och utgör mottagningens 
utrednings struktur. Förändringar sker kontinuerligt för effektivare system. 

Metoddiskussion 

 
Erfarenhet av systematiska förbättringsarbeten samt kunskap om förbättringsmetoder var begränsad 
inom projektgruppen och metoderna implementerades vid uppstart, vilket medförde att projektgruppen 
lärde nytt under kort tid, vilket belastade arbetsmiljön. Nolans förbättringsmodell, figur 1, gav en god 
överblick, struktur till förändringen, en teori till hur förändringen skulle genomföras och utvärderas 
(Langely et al., 2009). PDSA är strukturmässigt enkel men det innebär inte att den är lättanvänd. Möjligt 
är att PDSA cykeln blev för omfattande, vilket är vanligt då förbättringskunskap brister (Taylor et al., 
2014; Reed  & Card, 2015). Beskrivning av microsystemet genom fem P gav en fördjupad förståelse kring 
systemets olika delar och medförde att microsystemets mönster, struktur synliggjordes, blev talbara och 
möjliga att förändra vilket är modellens syfte (Nelson et al., 2007). De valda metoderna var användbara 
men fiskbensdiagram samt mer djupgående flödesanalys för ökad processförståelse kunde vara andra 
användbara metoder. Tilltron till ledning samt förbättringsidén sviktade under projektets gång. Möjligt 
är att förbättringsidén samt förbättringsmetoderna bör vara mer förankrade i projektgruppen inför 
projektstart och mer tid skulle avsatts för projektgruppens beredskap till förändring. Tiden mellan 
projektpresentation till projektstart, utredarna ville starta omgående, var ca en månad vilket troligtvis 
var för kort tid. Projektledaren samt facilitator borde bromsat och avsatt tid för implementering av 
förbättringsmetoder samt projektidé. Förankrat förbättringsarbete inför projektstart kan öka 

http://www.vgregion.se/sv/sas/om-sjukhuset/vision-och-vardegrund
http://www.vgregion.se/sv/sas/om-sjukhuset/vision-och-vardegrund
http://www.vgregion.se/sv/sas/om-sjukhuset/vision-och-vardegrund/
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genomförbarheten och tilliten till projektet och organisationen (Cadwel et al., 2008). Å andra sidan kan 
den energi och lust som fanns inom projektgruppen inför förbättringsarbetet, som medförde projektstart, 
vara en viktig faktor att agera på vilket även forskning framhåller (Plesk & Wilson 2001). 
Förbättringsmöten framförallt de korta veckovisa gav behållning till projektet och idag ses dessa möten 
som en naturlig del av mottagningens förbättringsstruktur. Positiv effekt av korta veckovisa möten är att 
uppkomna problem, idéer snabbt kan avhandlas vilket är viktigt för lyckade förbättringsarbeten 
(Gustavsson, 2013).  
 
Mätningar är, idag, en naturlig del av utredningsteamets arbete och consensus råder att mätningar är 
lärande, en effektiv utvärderingsmetod och underlättar förbättringar. Inför och under förbättringsarbetet 
pågick kontinuerliga mätningar av processen. Resultatredovisning genom mätningar förekom 
kontinuerligt under projektmöten, arbetsplatsträffar och utvecklingsdag. Mätningarna möjliggjorde 
resultatkommunikation. Resultatredovisning gav projektet legitimitet både gentemot övergripande 
ledning men även inom projektgruppen. Mätningarna fångade processen men längre mätperiod för 
fördjupad process och -variationsförståelse behövs. Spännande vore att kartlägga årsvariation av 
utredningsbeslut och se hur det påverkar väntelistan. Om den finns, vilket produktionsmätningen tyder 
på, bör fördelning av utredningsresurser ses över och anpassas. Annan väg att minska årsvariation är att 
samverkanspartner remitterar mer jämt över året, vilket är möjligt då samverkansprojekt pågår för ökad 
tillgänglighet och är ett nationellt prioriterat område (socialstyrelsen, 2013 b). Möjligt är att det unika 
och komplexa inte fångades av de mer kvantitativa mätningarna som projektets mätningar utgör. 
Fokusgrupps intervjuer var en kompletterande metod som fördjupade kunskapen om förbättringen. 
Enkät eller kvalitativ djupintervju av patient/familj gällande ”patienten/ familjens upplevelse av 
utredningsförfarandet” skulle vara en annan kompletterande balanserad mätning i syfte att fånga 
utredningsprocessens komplexitet. Projektets avgränsning hänvisas till det etiska dilemmat att intervjua 
barn samt utifrån projektets hanterbarhet. Möjligt vore att rikta intervjuerna gentemot målsman samt 
äldre patienter över 15 vilket är en ålder som ger möjlighet till större självbestämmande (Kjellström, 
2013). Nationell patient enkät visar, som riktar sig till barn och föräldrar inom BUP, att patienter vill vara 
mer delaktiga i sin vård, bättre informerade och har idéer om förbättringsområden. Enkäten påvisar 
möjligheten att använda barn som urvalsgrupp i studier vilket även FN barnkonvention uppmuntrar 
(SKL, 2012; Pehrsson, 2000). Tydligt är att mätning som metod för effektiv utvärdering och effektivare 
processer är möjligt inom BUP och är i linje med socialstyrelsens (2013 b) samt McLennon (2015)  
rekommendation för effektivare utredning och behandling inom BUP.  Antaganden stöds av Elg (2013) 
och Provost och Murray (2011). 
 
Facilitator var en aktiv del både som pådrivare och länk mellan projektets olika delar, vilket är en viktig 
funktion i ett förändringsarbete. Facilitator var länken, bryggan mellan ledning och projektgrupp. 
Motståndet minskade och motivationen till förändring ökade då facilitator kunde förmedla både 
gruppens åsikter till projektledaren men även tvärtom. Facilitator tog ansvar över mätningar samt 
redovisning av projektet vilket medförde att gruppen avlastades. Facilitator bidrar till projektets 
genomförbarhet enligt Thor et al. (2004) vilket arbetet tydliggör.  
 
Utmaningen är projektets hållbarhet, vilket bör uppmärksammas och planläggas redan vid projektstart. 
Detta genomfördes i projektet, men mer tid kunde avsatts för bättre utfall och ökad tillit till projektet. 
Hållbar förändring kräver följsamhet till system över tid, kontinuerlig utvärdering, att 
kompetensförsörjning ombesörjs men även att projektet planeras utifrån projektet specifika behov enligt 
Scherier (2013). Förbättringsarbetet påverkades negativt av kontextförändring och yttre påverkan som 
plötslig resursförändring som sjukskrivning, professionsbyte, resursbrist vilket resultatet påvisade och 
indikerar vikten av att planera för projektets hållbarhet inför projektstart. För framtida 
förbättringsarbeten bör mer tid avsättas för planering av hållbarhet för projektets bärighet.  
 
Mätningarnas validitet är relativt hög gällande vårdgarantimätningar, balanserade mätningen samt de 
mätningar vars data togs ur journalsystem då mätningarna mätte det som avsågs. Mottagningen har 
system för registrering av utredningsbeslut så vårdgarantin kan mätas för utredning, vilket saknas 
nationellt (SKL, 2015). Viktigt att påpeka att registrering sker manuellt vilket påverkar.  
Vårdgarantimätningar är känsliga för förändring. Mätningens tillförlitlighet kan ifrågasättas gällande hur 
väl en process fungerar och när mätningar skall ageras på vilket bekräftas nationellt (socialstyrelsen, 2013 
b). Journalsystemen samt de administrativa systemen möjliggör att mätningarna gällande 
utredningslängd, följsamhet till processflöde, produktionsmätningar samt vårdgarantimätningar går att 
upprepa vilket ökar mätningens reliabilitet. Styrdiagram som användes för att synliggöra förändring, 
utredningslängd, har hög validitet och reliabilitet (Provost & Murray, 2011). Transparensen i 
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beskrivningen av förbättringsarbetets genomförande och delar ökar dess generaliserbarhet. Samtidigt är 
förbättringsarbetets begränsning att förbättringsidén inte testas i större skala på fler mottagningar vilket 
minskar möjligheten till resultatets generaliserbarhet. Resultatet indikerar på dess spridbarhet, då 
förbättringsidén är tydlig och ändamålsenlig. Författarens delaktighet i projektet försvårar objektiviteten 
vilket innebär att författaren är en del av projektet och kan inte förhålla sig helt objektiv till dess delar. 
Trovärdighet i kvantitativ forskning, vilka de beskrivna begreppen utgör, är viktigt för dess legitimitet, 
vilket till stor del uppnåddes i projektet (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Fokusgruppsintervjuer, som genomfördes under projektet, var en värdefull komplettering till de 
kvantitativa mätningarna, för att fånga processens komplexitet samt användarnas upplevelse. Urvalets 
mångfald samt gruppdynamiken bidrog till en social interaktion och möjliggjorde en fördjupad förståelse 
av det studerade fenomenet, vilket anses vara fokusgruppens fördel i jämförelse med enskilda interjuver 
(Rabiee, 2004). Utmaningen var, för intervjuaren, att styra gruppen mot det fenomen som studerades, 
samt låta alla komma till tals. Återkopplingen från deltagarna var positiv och engagemanget var 
betydande under intervjuerna. Engagemanget tydde på intresse för ämnet vilket är en central faktor då 
fokusgrupp används som metod (Rabiee, 2004). Begränsning samt lärdom är att en observatör borde 
deltagit under intervjuerna vilket rekommenderas (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012). Annan 
begränsning var att moderatorn även är facilitator i projektet vilket påverkar neutraliteten vilket 
beaktades under intervjuerna. Anledningen till att annan moderator inte valdes var tidsbrist. Upplevelsen 
var dock att deltagarna inte hämmades av moderatorns tillika facilitatorns deltagande. Projektledaren 
tillika deltagarnas VEC deltog inte i intervjuerna utifrån att deltagarna kunde hämmas i sina svar.   
 
Studiens trovärdighet är hög, då studiens giltighet och rimlighet bekräftades, genom att författaren kände 
forskningsmiljön väl samt att annan forskningsvan person tog del av intervjumaterialet och upplevelsen 
var att mönster och teman som analyserats fram stämde väl överens med materialet från intervjuerna. 
Medvetenhet skapades kring författarens förförståelse av projektet samt beskrivning av studiens 
tillvägagångsätt samt metoder vilket ökade studiens pålitlighet samt bekräftelsebarhet. 
Bekräftelsebarheten ökades av att annan forskningsvan person, med begränsad förförståelse, fick ta del 
av materialet men begränsades av att informanterna inte gavs möjligheten att del av intervjuerna under 
pågående studier. Ökat deltagande från informanternas sida skulle öka studiens trovärdighet. 
Informanterna gavs inte möjlighet att läsa intervjuerna under pågående studier vilket begränsar 
giltigheten däremot fick informanterna en kort summering av föregående intervju vid kommande 
intervju och dess innehåll bekräftades. Studiens urval är tvärprofessionellt och möjliggjorde att 
fenomenet belystes ur olika synvinklar och erfarenheter vilket stärkte giltigheten.  Studiens överförbarhet 
bekräftades genom att studiens trovärdighet, pålitlighet samt bekräftelsebarhet till största del säkrades. 
Sannolikheten är betydande att resultatet är möjligt att överföra, på andra grupper i behov av liknade 
tvärprofessionella processflöde, då studiens resultat var samstämmigt med annan forskning, metodens 
transparangs, samt att studien och förbättringsarbetet resultat bekräftade utredningsschemats görlighet 
(Krefting, 1991). 

Implikationer för förbättringsarbete 

 

Förbättringsarbetet ökade tillgängligheten till vård för aktuell patientgrupp. Att förändra djupt liggande 
organisatoriska kulturer är möjligt, vilket förbättringsarbetet påvisade. Förbättringsarbetet bidrog till att 
utredningsteamet, mottagningen och klinikens kunskap ökade gällande hur processer genom lärande 
organisation, implementering av förbättringskunskap kan effektiviseras. Tvärprofessionell samordning 
är avgörande för utredningsarbetets effektivisering, samt en styrande och stöttande ledning. Förändring 
kräver en tålmodig organisation samt medarbetare som vill förändra och förbättra. Resultatet indikerar 
att BUP behöver kartlägga och tillgodose behovet av resursförstärkning och ändamålsenlig 
resursförsörjning. Identifiering av indikatorer och mätetal för effektiv utvärdering är avgörande för 
vårdens effektivitet, hållbarhet men även för projektgruppens lärande och processförståelse. 
Projektgruppens beredskap eller ”readiness” inför förbättringsarbete är väsentligt för 
förbättringsarbetets resultat.  

Förslag till fortsatt forskning 

 Genom systematiska förbättringsarbeten utveckla och sprida effektiva samordnade inre 

vårdprocesser, nationellt och regionalt, lokalt inom BUP, för effektiv patientnära vård samt för 

en attraktiv hållbar organisation 
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 Utveckla lokala indikatorer och mätetal inom BUP för effektiv utvärdering  

 Utveckla multiprofessionellt teamarbete 

Slutsatser 

Resultatet visade att samordnat tvärprofessionellt processflöde ökade tillgängligheten till 
barnpsykiatriska utredningar samt till sammanhållen utredningstid. Tvärprofessionell samordning, 
implementering av förbättringskunskap, lärande organisation, delaktiga medarbetare i förändring och 
förbättringsarbeten, effektiv organisation samt ett styrande, involverat och delegerat ledarskap var 
avgörande faktorer för processens görlighet. Processflöde för utredningar var sårbart för yttre faktorer 
och upplevelsen var att arbetsmiljön belastades. Resultatet svarar på förbättringsarbetets och studiens 
syften, frågeställning och hypotes. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Bakgrundsmätning och PDSA 
 
Hösten 2014 blir förbättringsbehovet gällande effektivare utredningsprocess allt tydligare på 
mottagningen då ledning, politiker, patienter kräver barnpsykiatriska utredningar inom vårdgarantin. 
Utredningsteamet påbörjade under 2014 ett mer strukturerat utredningsarbete vars syfte var att korta 
utredningstid vilket den retrospektiva bakgrundsmätningen gällande utredningslängd synliggör då de 
kontrollerade utredningarna tar allt kortare tid, se nedan (Billhult & Gunnarsson, 2012). Retrospektiv 
bakgrundsmätning inklusive vårdgarantimätning, se nedan, som förbättringsidén grundar sig på visar att 
mottagningen inte lever upp till vårdgarantin för barnpsykiatriska utredningar eller regionala riktlinjer 
med indikation ADHD vars målsättning är slutförd utredning inom120 dagar. Dessa indikatorer styr 
mottagningens utredningsarbete. Enhetlighet saknas gällande utredningslängd och antal besök per 
utredning. Mätningen visar att 4 av 20 utredningar, 20 %, genomförs inom 120 dagar, 
medelutredningstid är 236 dagar, men att den längsta och de fyra kortaste utredningar generellt inte 
kräver fler än fem besök vilket kan indikera en sammanhållen utredning enligt regionala riktlinjers 120 
dagar är möjligt (Om vårdgaranti och valfrihet i vården, VG region, VG region HSD-D § 14-2012). Nio 
utredningar bör genomföras/ månad för att upprätthålla vårdgarantin utifrån remissinflöde då 
utredningskön är bortarbetad och vårdgarantin uppfylls. Vårdenehetschef följer vårdgarantin 
kontinuerligt. Mätningar kring utredningslängd fortsätter inte efter aktuell mätning då denna mätning 
var en separat mätning för att ta fram nuläge men även examinationsuppgift i högskolekurs om 
mätningar (Ödman, 2014) samt att inga rutiner kring mätningar framarbetats i utredningsteamet. 
Mätningen återupptas i kommande förbättringsarbete. Våren 2014-mars 2015 inför BUP kliniken kö 
kortningsteam som komplement till klinikens utredningsarbete, för att möjliggöra utredning inom 
vårdgarantin. Målsättningen uppnås inte men resulterar i att väntetid på barnpsykiatrisk utredning efter 
utgången vårdgaranti reduceras från 12 månader nov 2014 till 9 månader mars 2015 vilket är 
förbättringsarbetets utgångsläge. 
 
Tabell 1: bakgrundsmätning 

Dimension Mätning Hur ska det mätas Resultat 

Bakgrundsmätning 

   
Tillgänglighet 

Hur många utredningar slutförs inom 
regionala riktlinjers 120 dagar. 20 
utredningar journalgranskas 

Facilitator mäter 20 
utredningar genom 
journalgranskning som 
genomförts mellan feb 
2013-feb2014  

4 av 20 utreds inom 120 
dagar 

Produktivitet 

Antal besök per utredning Facilitator mäter. Fem av 
de 20 utredningar 
granskas. Den längsta och 
de fyra kortaste.  

Medelvärde fem besök 
per utredning 

 
Produktivitet Antal utredningar utifrån 

inkommande remiss flöde bör 
genomföras per månad för att 
upprätthålla vårdgarantin 

VEC mäter. Väntelista, 
utdata ur administrativa 
system.  

Nio stycken 

 
Tillgänglighet Antal månader patienter fick vänta 

efter utgången vårdgaranti att påbörja 
barnpsykiatrisk utredning nov-14 

Facilitator mäter. 
Väntelista, utdata ur 
administrativa system 

12 månader 

     
Mätning. Tillgänglighet/ utredningslängd 
 
Journalgranskning sep 2014 av 20 utredningar mellan feb 2013-feb 2014 på aktuell mottagning under 
2014 (Ödman 2014, VG region HSD-D § 14-2012). 
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fIgur 1. Bakgrundsmätning. Antal dagar utredning tar med markering för regionala riktlinjers 120 dagar som inte bör överskridas. 

 
Mätning. Produktivitet/ antal besök/ utredning 
Av de 20 utredningar som granskas i ovanstående mätning granskas fem av dom utifrån hur många 
utredningsbesök varje utredning krävde. De utredningar som valdes ut var de fyra som lyckades slutföras 
inom 120 dagar samt utredningen som genomfördes under flest dagar.   
  
 

 
Figur 2. Antal besök utredning tar. 
 

PDSA  
 
Langley et al (2009) anser att förbättringsarbeten skall börja testas i liten skall genom PDSA hjulet och 
därefter öka omfattningen i syfte att öka möjligheten till kvalitetsförbättrande återgärder. I detta 
förbättringsarbete valdes ett första test med tre utredningar som fick positivt utfall därefter testades 
förbättringsidén i större skala och tredje varvet pågick fram till december 2014 då resultatet 
sammanställdes. 
 

 
 
Frågor vi behöver få svar på: 
 
Leder förändringen till ökad tillgänglighet för barnpsykiatriska utredningar samt sammanhållen 
utredningstid? Underlättas tvärprofessionellt samarbete? Blir utredningsprocessen mät och 
kontrollerbar? 
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Vad denna åtgärd ska leda till: 
 
Ökad tillgänglighet till barnpsykiatriska utredningar samt sammanhållen utredningstid. Utveckla 
tvärprofessionellt sammabete samt en lärande organisation. Mät och kontrollerbar utredningsprocess 
 
PDSA  
 

Planera  Tre utredningar skall testas enligt 
processflödets struktur, av 3 
utredningspar 

 Test period 24 mars-19 maj 

 Mätningar planeras 

 Lyckas utredarna att utreda inom 
schemat? Svårigheter? 

Göra  Utredarna utreder och mäter, se 
mätschema 

 Facilitator mäter, se mätschema och  

 Facilitator sammanställer mätningar 

 Utredningsmöten genomförs 
 

Studera  Facilitator analysera mätningar och 
utifrån mätningar studerar hur 
resultatet blev. 

 3 utredningar genomförs inom 
nationella riktlinjer 120 dagar men 
enbart 1 inom flödesschemat. 

 
 

Agera  Projektledare och facilitator återkopplar 
resultat till projektgrupp 

 Testperiod behöver utökas då positiva 
resultat uppnåtts men idén behöver 
testas under längre tid i större skala 

 
PDSA varv två 
 

Planera  Omfattar löpande utredningar. Inklusive 
de i PDSA 1 

 Testperiod 24 mars- 4juli enligt 
processflödets struktur 

Frågor: 

 Kommer följsamhet att uppnås? Ökar 
tillgänglighet? 

Göra  Utredarna utreder och mäter samt 
facilitator mäter, se mätschema 

 Projektmöten både korta veckovisa samt 
längre genomförs för avstämning samt 
ökar varandras motivation till 
förändring 

Svårighet 

  Pågående utredningar vid uppstart 
vilket påverkar utredningsflödet. 
Utredningsbeslut ökar vilket påverkat 
tillgängligheten. 

Studera Process mått 
Följsamhet till processflödet 

 25 utredningar påbörjades 
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 22 utredningar är slutförda under 14 
arbetsveckor vilket resulterar i 8/ 
utredningar/ månad 

 Period inkluderade påsklov samt viss 
semesterperiod, då inget 
utredningsarbete pågick eller var något 
begränsat  

 12 utredningar slutförs inom 
flödesschemat.  

 5 läkarbesök sker efter att utredarna 
sammanställt utredning vilket förlänger 
utredningstid.   

 11 utredningarna krävde minst ett extra 
besök.   

 8 återbud från familj. 
Produktivitet 

 8 utredningar/ månad 
Tillgänglighet/väntetid i månader efter 
utgången vårdgaranti  

 Väntetid på utredning efter utgången 
vårdgaranti minskar från 9 månader 
mars 2015 till två månader augusti 15. 

Tillgänglighet/ Antal patienter i kö efter 
utgången vårdgaranti 

 Patienter i kö efter utgången vårdgaranti 
minskade under våren från 18 i mars till 
9 i maj men ökade i juni, juli och i 
augusti stod 32 patienter i kö vilket kan 
förklaras av ökade utredningsbeslut, 
samt ökat remiss inflöde under samma 
tid men även lägre kapacitet under 
semesterperiod. 

Tillgänglighet/ Slutförda utredningar 
inom 120 dagar 

 Slutförda utredningar, 22 st, slutfördes 
inom vårdgarantins 120 dagar och 
medelvärde utredningslängd är 54 
dagar. 

Balanserad mätning 
Produktivitet 

 Antal beslut om fördjupad 
barnpsykiatrisk utredning ökade under 
maj, juni efter att minskat under mars 
och april vilket möjligtvis kan förklaras 
med ökat remissingång. Juli minskade 
antalet beslut. 

Slutsats 

 12 utredningar av 25 slutförs inom 
processflödet. Extra besök, återbud, 
försenat besök påverkar utrednings 
längd. 

 Antal patienter i kö efter utgången 
vårdgaranti minskade i april och maj för 
att åter öka i juni, juli och augusti vilket 
kan förklaras med att fler 
utredningsbeslut togs i maj och juni 
samt att utredningstakt var begränsad 
under semesterperiod.  
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 Väntetiden till att påbörja utredning har 
minskat från 9 månader i mars till 2 
månader i augusti vilket tyder på 
förbättring, alltså en produktionsökning 
har uppnåtts.  

 22 av 25 utredningar slutförs inom 120 
dagar med medelvärde på 54 dagar 
vilket är en förbättring utifrån 
bakgrundsmätning. 

 8 utredningar/ månad vilket är något 
lägre än målvärdet vilket är 10 
utredningar/ månad. 

Påverkansfaktorer 

 Svårighet att andra utredningar pågick 
vid schemats uppstart vilket påverkar 
utredningstakt. 

 Visst dubbelarbete uppstår professioner 
emellan vilket kräver resurser 

 Felbokningar sker 
 

 
 
 
 
 
Visualisering av PDSA varv 1, 2 mätningar 
 
Mätning: följsamhet till processflödet 
 

 Perioden inkluderade påsklov samt semesterperiod, då inget utredningsarbete pågick eller var 
något begränsat.  

 8 utredningar påbörjas/ månad 

 22 utredningar är slutförda under 14 arbetsveckor vilket resulterar i 8/ utredningar/ månad 
vilket är något lägre än målvärdet vilket var 10 utredningar/ månad  

 12 utredningar slutfördes inom flödesschemat.  

 5 läkarbesök sker efter att utredarna sammanställt utredning vilket förlänger utredningstid.  

 11 utredningarna krävde minst ett extra besök.   

 8 återbud från familj 
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Figur 3. Utredarnas följsamhet till processflödet PDSA varv 1,2 med första utredningsstart 24 mars samt sista utredningsstart 22 
juni 
  

 
 
Mätning: Tillgänglighet 
 
Väntetid som patienter får vänta på utredning efter utgången vårdgaranti minskar under PDSA varv ett 
och två. 
 

 
Figur 4. Väntetid i månader efter utgången vårdgaranti mellan mars-augusti 2015 med mätdatum 19 varje månad 
 

 
Patienter i kö efter utgången vårdgaranti minskade under våren och ökade i juni, juli och augusti vilket 
kan förklaras av ökade utredningsbeslut under samma tid.  Även om antal patienter på väntelistan efter 
utgången vårdgaranti inte minskat har väntetiden till påbörja utredning minskat vilket tyder på 
förbättring, alltså en produktionsökning har uppnåtts. 
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Figur 5. Antal patienter som inte påbörjat utredning inom vårdgarantin mätdatum 19 varje månad. 
 

 
 
Mätning: Produktivitet 
Antal beslut om fördjupad barnpsykiatrisk utredning ökade under maj, juni, juli och augusti efter att 
minskat under mars och april vilket möjligtvis kan förklaras med ökat remissingång samt fler 
utredningsbeslut. 
 
 
 

 
Figur 6.  Beslut fördjupade utredningar mars 2015- Juli 2015. 
 

Mätning: Utredningslängd 
I jämförelse med bakrundsmätningar genomförs allt fler utredningar inom regionala riktlinjer 120 dagar. 
Utredningens medellängd har efter förbättringsarbete början minskat från 236 dagar till 54 dagar vilket 
är en förbättring. 
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Figur 7. Utredning antal dagar Förbättringsarbetets först 25 utredningar samt bakgrundsmätningens 20 utredningar. 

 
 

Agera  Verksamhetschef samt facilitator 
återkopplar resultatet till projektgrupp 
samt till mottagningen på 
utvecklingsdag. 

 Förändringar diskuteras i projektgrupp 

 Viktigt att planera utredningar för att 
förhindra professionellt dubbelarbete  

 Viktigt att undvika felbokningar 

 Viktigt att frigöra läkartider 

 Nytt varv PDSA planeras 
 
 
PDSA varv 3 
 

Planera  Omfattar löpande utredningar. 

 Inga ändringar i förbättringsidé.   

 Testperiod augusti-december 2016 
utredningsschemats struktur. 

 Ökad professionell samplanering inför 
utredningsstart. 

 Kommer följsamhet att uppnås till 
processflödet? Ökar tillgänglighet? Blir 
utredningarna mer sammanhållna? 

Göra  Utredarna utreder och mäter samt 
facilitator mäter, se mätschema. 

 Projektmöten både korta veckovisa samt 
längre genomförs för avstämning samt 
öka varandras motivation till förändring 

 Svårighet: Läkarbrist på grund av 
sjukskrivning samt att viss 
personalomsättning projektgrupp. 
Utredningsbeslut ökar vilket påverkar 
tillgänglighet 

Studera Process mått 
Följsamhet till processflödet 

 42 utredningar påbörjades 
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 41 utredningar är slutförda under 19 
arbetsveckor vilket resulterar i 9/ 
utredningar/ månad 

 Period inkluderade julledigt då 
utredningsarbetet var något begränsat  

 28 utredningar slutförs inom 
flödesschemat.  

 1 utredning avbryts 

1.  

 3 läkarbesök sker efter att utredarna 
sammanställt utredning vilket förlänger 
utredningstid.   

 7 utredningarna krävde minst ett extra 
besök.   

 16 extra besök 

 12 återbud från familj eller behandlare. 
Produktivitet 

2. 9 utredningar/ månad 

Tillgänglighet/väntetid i månader efter 
utgången vårdgaranti  

 Väntetid på utredning efter utgången 
vårdgaranti ökade från 2 månader 
augusti till 4 månader december 2015. 

Tillgänglighet/ Antal patienter i kö efter 
utgången vårdgaranti 

 32 patienter i kö efter utgången 
vårdgaranti augusti vilket ökar till 37 
patienter december 2015 

Tillgänglighet/ Slutförda utredningar 
inom 120 dagar 

 41 av 42 utredningar slutfördes inom 
regionala riktlinjers 120 dagar med 
medelvärde på 44 dagar. 

Balanserad mätning 
Produktivitet 

 Antal beslut om fördjupad 
barnpsykiatrisk utredning ökade åter i 
augusti samt ökade i september men 
därefter minska under oktober och 
november. Dessa beslut påverkar 
tillgängligheten. 

Slutsats 

 Antal patienter i kö efter utgången 
vårdgaranti var 32 st i augusti och ökade 
till 37 i december vilket kan bero på 
ökade utredningsbeslut eftersom 
utredningstakt är mer stabil i jämförelse 
med våren 2015. Färre utredningar 
påbörjades i december dels för 
juluppehåll men även på grund av 
personalomsättning 

 Antal månader patienter få vänta på 
utredning efter utgången vårdgaranti 
var 2 månader fram till oktober då den 
ökade till 3 och i november till 4 
månader vilket är en viss försämring och 
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påverkas troligtvis av ökade 
utredningsbeslut under vår och höst 
samt av minskad utredningstakt i 
december.  

 Utredningsbeslut ökade under våren 
men även i augusti och september vilket 
kan vara anledningen till att 
vårdgarantiuppfyllelse försämrades. 

 4o av 41 utredningar slutförs inom 120 
dagar med medelvärde på 44 dagar 
vilket är en förbättring. 

 28 av 42 utredningar utreds inom 
schemat.  

 10,5 utredningar påbörjas/ månad samt 
9 utredningar genomförs/ månad vilket 
är något lägre än målvärdet vilket är 10 
genomförda utredningar/ månad. 
Förbättring i jämförelse med tidigare 
mätningar. Utredningskön ökar vilket 
kan tyda på ökat inflöde av 
utredningsbeslut samt att 
utredningskapaciteten sänktes i 
december på grund av semester men 
även personalomsättning 

Påverkansfaktorer 

 Personalomsättning i projektgrupp samt 
sjukskrivning påverkar 
utredningskapaciteten 

 Användarna upplever förbättrad 
utredningsplanering vilket minskar 
dubbelarbete 

 Tillgängligheten till läkartider har i stort 
fungerat men sjukskrivning har 
påverkat läkarresurser vilket påverkar 
tillgänglighet 

Agera  Verksamhetschef samt facilitator 
återkopplar mätningarnas resultat till 
utredningsteamet  

 
Mätning: Följsamhet till processflödet 

 42 utredningar påbörjades men 41 slutförs då en utredning avbryts 

 10,5 utredningar påbörjades/ månad 

 41 utredningar är slutförda under 19 arbetsveckor vilket resulterar i 9/ utredningar/ månad 

 Period inkluderade julledigt då utredningsarbetet var något begränsat  

 28 utredningar slutförs inom flödesschemat.  

 En utredning avbryts 

3.  

 Tre läkarbesök sker efter att utredarna sammanställt utredning vilket förlänger utredningstid.   

 7 utredningarna krävde minst ett extra besök.   

 16 extra besök 

 12 återbud från familj eller behandlare. 
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Figur 8. Utredarnas följsamhet till processflödet PDSA varv 3 med första utredning start 4 augusti samt sista utredning start 24 
november. 
 

Mätning: Tillgänglighet 
Väntetiden ökar från september till december från 2 till 4 månader efter utgången vårdgaranti trots ökad 
utredningsproduktion från 8 utredningar till 9 utredningar/ månad. Ökningen kan delvis förklaras av att 
antalet utredningsbeslut ökat under våren men även under hösten 2015. Väntetiden är dock en 
förbättring i jämförelse med utgångsläget i mars 2015. 
 

 
Figur 9. Väntetid i månader efter utgången vårdgaranti mellan mars-december 2015 med mätdatum 19 varje månad. 

Antal patienter på väntelista för barnpsykiatriska utredningar är relativt konstant under hösten men ökar 
åter i december då utredningar inte sker i samma omfattning eftersom utrednings kapacitet är påverkas 
av julledighet men även personalomsättning inom utredningsteamet i december påverkar 
utredningskapaciteten negativt 
 

 
Figur 10. Antal patienter i kö som inte påbörjat fördjupad utredning inom vårdgarantin 2015 mätdatum 19 varje månad. 
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Mätning: Produktivitet 
Antal beslut gällande fördjupade utredningar ökar åter under augusti och september vilket påverkar 
tillgängligheten negativt. 
 

 
Figur 11. Beslut fördjupade utredningar mars 2015- december 2015 
 

Mätning: Utredningslängd 
PDSA varv 1,2 och 3 i jämförelse med bakgrundsmätning gällande utredningslängd. Medelvärde 
utredningslängd bakgrundsmätning var 236 dagar. Under PDSA varv 1 och  sänktes medelvärdet till 54 
dagar och alltfler utredningar genomfördes inom regionala riktlinjers 120 dagar. Under PDSA varv tre 
sänktes medelvärdet på utredningslängd till 44 dagar samt att enbart en utredning översteg regionala 
riktlinjers 120 dagar.  Medelvärdet för förbättringsarbetets alla 66 utredningar är 48 dagar vilket är en 
förbättring i jämförelse med bakgrundsmätningarnas 236 dagar. 
 
 

 
Figur 12. Förbättringsarbetets 66 utredningar inklusive bakgrundsmätningarnas 20 utredningar. 

 

Bilaga 2 

 
SWOT analys 
 
Kunskapen kring utredningsteamet, utredningsarbetet, dess struktur samt kvalitetsbrister där styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot kartlades och sammanfattades genom en ”SWOT analys” för att få 
strategisk översyn samt ökad möjlighet att förstå komplexiteten samt möjligheterna till tänkt förbättring 
inom utredningsarbetet (www.swotanalys.se). Enligt Biguet och Lindqvist (2015) är ”SWOT analys” ett 
planeringsverktyg för organisationen som står inför förändringar. 
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Styrkor  Teamet vill 
effektivisera 
utredningsprocessen 

 Samarbetsvilliga 

 Vill lära nytt 

 Vill gott för patienten 

 Vill genomföra ett 
kvalitativt gott arbete 

 Fördelar med 
samordnat  
processflöde 

 Tydligt och starkt 
ledarskap 

Svagheter  Rädsla för enhetligt 
processflöde. Blir 
alltför uppstyrt 

 Utredarna vill äga 
processen själv 

 Utmaning med 
tvärprofessionellt 
samarbete. 

 Vilken profession har 
mandat att bestämma 

 Svårighet att 
synkronisera tider i 
utredningsprocessen 

 Svårt att prioritera. 
Stort behov av 
insatser. 

 Svårighet att avsätta 
rätt mängd resurser 
till utredning utifrån 
tillgängliga resurser 

Möjligheter  Enhetligt 
processflöde innebär 
att utredarna slipper 
äga processen själv 

 Sjukhusledningen 
arbetar för effektiva 
flöden.  

 Sanktionerad 
förändring ledning 
och nationellt 

 Kontrollerbar process 
gällande nyckeltal och 
mätetal 

 Implementera 
förbättringskunskap i 
teamet 

 Öka tillgängligheten 
till vård 

 Förbättrad 
arbetsmiljö  

Hot  Ökad 
arbetsbelastning 

 Utredarna ser inte 
fördelarna med 
gemensamt 
processflöde 

 Anna sjukvård 
prioriteras före 
utredningarna 

 Utredarna följer inte 
framarbetade 
processchemat 

 Ökad samsjuklighet 
hos aktuell 
patientgrupp vid 
försenade 
vårdinsatser som 
kräver extra resurser.  

     SWOT analys 
Styrkor att ta fasta på i teamet är viljan att effektivisera utredningsflödet samt att lära nytt. Det finns en 
teoretisk önskan att sammarbeta tvärprofessionellt, en drivkraft att göra gott för patienten samt att ge 
kvalitativt god vård. Hinder är att professionerna vill dirigera sitt eget arbete i praktiken samt att vissa 
professioners kunskap har ställföreträde vilket kan försvårar tvärprofessionellt samarbete. Möjlighet är 
att organisationen på en makro och mesonivå vill effetivisera processflöden samt ha kontrollerbara flöden 
vilket återspeglar sig på micronivå. Att införa förbättringskunskap i utredningsteamet möjligör att en 
lärande organsiation kan utvecklas samt ökad delaktighet för utredarna i förändringsarbetet vilket kan 
bidra till ett effektivare flöde. Hotet är ökad arbetsbelastning, svårighet att utveckla tvärprofessionellt 
samarbete men även förändringströtthet samt att annan sjukvård prioriteras före. Möjlighet är att 
förståelse finns bland professionerna att ett övergripande starkt ledarskap med tydlig riktning är en viktig 
förutsättning för effektivt flöde vilket upplevs finnas idag på aktuell mottagning.  
 

Bilaga 3 

 
Avvikelseschema/ följsamhet till processflödet 
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Patient/ 

Person 

nummer 

Behandlare Utredning 

inom 

utrednings 

schema 

Utredning inom 

utredningsschema 

men som krävt  

extra besök. 

Notera antal 

extra besök 

Utredning som 

inte blir klar 

inom 

utredningsschema. 

Notera antal 

extra besök 
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Bilaga 4 

Blankett för etisk egengranskning 

 

BLANKETT FÖR ETISK EGENGRANSKNING AV EXAMENSARBETEN VID 

HHJ 
Datum: 2016-05-10 

Examensarbetets titel: Ge barnen tid! En studie om ett 

förbättringsarbete för ökad tillgänglighet till 

barnpsykiatriska utredningar genom ett samordnat 

processflöde  

Student/studenter: Linda Axelsson Ödman  

Handledare: Kristina Josefsson- Areskoug 

Denna blankett är ett hjälpmedel för studentens egen 

granskning av etiska frågeställningar knutna till sitt 

examensarbete. Avsikten är att studenten och handledaren 

går igenom detta tillsammans och gemensamt fastställer 

hur de etiska problem som identifieras ska hanteras. 

Hur det därutöver hanteras — t.ex. om det ska biläggas 

till examinator eller ej — bestäms i respektive 

utbildningsprogram. 

När ett examensarbete ska genomföras är det viktigt att 

reflektera över etiska frågeställningar som kan uppstå 

genom hela projektet. Nyttan av projektet (studenten lär 

sig metoder, producera ny kunskap) måste vägas mot de 

risker som kan uppstå, och riskerna ska vara mycket små. 

Examensarbeten vid Hälsohögskolan i Jönköping ska hålla 

samma etiska standard som gäller för forskning, även om 

Etikprövningslagen (EPL) uttryckligen endast gäller 

forskning. Det finns två typer av studier som normalt inte 

räknas till forskning, och som måste hanteras speciellt. 

Det ena är studentuppsatser, och det andra är kvalitets- 

och förbättringsstudier inom ramen för vård och omsorg. 

Gränsdragning mellan forskning och dessa båda berörs 

inledningsvis under A och B. Del C hanterar vad som faller 

under Etikprövningslagen och del D hanterar övriga etiska 

frågeställningar som är viktiga vid genomförandet. 

Forskning som faller under EPL måste prövas av regional 

etikprövningsnämnd. Även om den inte faller under lagen men 

då det finns en forskningsetisk problematik som behöver 

belysas så kan det vara lämpligt att skicka in ansökan om 

rådgivande granskning i etikprövningsnämnd (EPN) eller 
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forskningsetisk kommitté. Vill man i senare skede 

publicera, så kan detta annars bli omöjligt. 

Detta är en blankett som används på prov under läsåret 2015/2016. Har du synpunkter kontakta 

Forskningsetiska kommitténs sekreterare. 

 

DEL A: Är detta forskning? 

Del A syftar till att avgöra om studien avser vara 

forskning. Examensarbeten räknas normalt inte som 

forskning, och kan då inte heller tas upp av EPN. Under 

vissa omständigheter kan dock examensarbeten vara 

forskning, nämligen om de 

i) syftar till vetenskaplig publicering, ii) har en 

vetenskapligt genomarbetat frågeställning och en design 

som kan besvara densamma (inkl. power), samt leds av 

forskare inom området antingen som del av större projekt 

eller med forskare som handledare. Alla dessa tre bör 

uppfyllas för att studien ska betraktas som forskning 

och kunna hanteras i EPN. 

Är detta forskning i dessa tre avseenden?  

DEL B: Är det en förbättringsstudie? 

Del B syftar till att avgöra om studien är led i 

hälsovårdens och socialtjänstens kvalitetsarbete. Denna 

typ av studier är inte heller forskning i EPL:s mening 

utan faller under annan lagstiftning, såsom Hälso- och 

sjukvårdslagen respektive Socialtjänstlagen. För att en 

studie ska kunna bedömas som en förbättringsstudie ska 

den 

i) göras på verksamhetens uppdrag, och data ska 

hanteras i enlighet med dessa lagar, inklusive 

sekretess. 

Hur de etiska problemen hanteras kan granskas i den lokala 

forskningsetiska kommittén. 

Görs studien som ett led i förbättringsarbete i denna 

mening? x JA 

NEJ 

 

DEL C: Innehåller studien sådant som faller under 

Etikprövningslagen? 
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Frågorna i Del C syftar till att undersöka om din studie 

har sådana etiska problem som om det vore forskning skulle 

krävt prövning i EPN. 

  Ja Tveksamt Nej 

1 Avser studien att behandla känsliga 

personuppgifter enligt PUL, dvs vid något 

skede länka till en person och där 

uppgifterna avslöjar ras eller etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse, medlemskap 

i fackförening , hälsa eller sexualliv. 

  x 

2 Avser studien att behandla 

personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar 

brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel 

eller administrativa 

frihetsberövanden. 

 

 

x 

3 Innebär undersökningen ett fysiskt 

ingrepp på forskningspersoner (även 

sådant som ingår i gängse rutiner, men 

också är del i forskningen  

 x 

4 Är syftet med undersökningen att fysiskt 

eller psykiskt påverka forsknings 

personerna ex behandla övervikt . 

  x 

5 innebär undersökningen uppenbar risk för 

skadlig påverkan (452 2003:460) (ex. 

risk för fysiska skador eller risk att 

väcka traumatiska minnen till liv 

  x 

6 Används biologiskt material som kan 

härledas till en identifierbar individ 

eller avliden människa ex blod rov eller 

vävnads rov . 

  x 

7 Kan frivilligheten ifrågasättas (ex 

utsatta grupper såsom barn, personer 

med kognitiv nedsättning och 

psykiskt funktionsnedsättning, 

eller personer i beroendeställning 

som patienter eller studenter i 

förhållande till försöksledaren . 

  x 

8 Kommer personer med begränsad autonomi 

engageras (t.ex. 

personer med kognitiva svårigheter, 

underåriga) där förståelsen för 

innebörden av samt tycket är begränsat? 

  x 
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9 Innebär undersökningen att informerat 

samtycke inte kommer att inhämtas (d.v.s. 

forskningspersonerna kommer inte att få 

full information om undersökningen 

och/eller möjlighet att avsäga sig ett 

delta ande ? 

  x 

Om någon av frågorna 1-9 besvaras Ja eller Tveksamt, och 

om det är forskning enligt A, ovan, så ska studien prövas 

vid regional etikprövningsnämnd (EPN). Se www.epn.se. 

Om någon av frågorna 1-9 besvaras Ja eller Tveksamt, och 

om det genomförs som en kvalitets- eller 

förbättringsstudie, enligt B ovan, så bör ansökan om 

granskning ställas till lokal Forskningsetisk kommitté. 

Om någon av frågorna 1-9 besvaras med Ja eller Tveksamt, 

och studien ej godkänns i EPN och inte heller genomförs som 

kvalitets- och förbättringsstudie efter 

 

forskningsetisk granskning, så kan studien behöva 

förändras. I nuvarande skick kan den ej genomföras vid 

HHJ. 

DEL D: Andra etiska överväganden 

Utöver dessa frågor kan det även finnas etiska problem 

av annat slag, som kan behöva hanteras och reflekteras, 

och ev. föranleda rådgivande granskning i lokal 

forskningsetisk kommitté. Del D syftar till att 

identifiera om sådana problem finns. 

Specifika risker 

 Risker Ja Tveksamt Nej 

10 Andra identifierade risker:    x 

    x 

 Delta urval och social utsatthet    

1 
1 

Deltagarna tillhör en extra sårbar 

och utsatt grupp i samhället 

minoritets grupp 

  x 

12 Upprättas ett personregister där data 

kan kopplas till en fysisk ers O n ? 

  x 

Andra förutsättningar 
 Skriftlig information (se 

instruktion på www.epn.se) 
Ja Tveksamt Nej 

13 Studien beskrivs så att 

deltagarna förstår dess syfte och 

upplägg och vad deltagande i 

projektet innebär (ex. antal 

x   
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besök, projektlängd etc.) (inga 

fackuttryck, klar svenska) 

14 Alla faktorer som kan påverka beslut 

om medverkan framgår klart. 

x   

15 Det stämmer att informationsbrevet 

inte innehåller övertalande 

formuleringar, inklusive "milt 

övertalande" som utgår från att 

personen ska/bör ställa upp utan 

att fullt visa respekt för valet 

ex. "tack å förhand' 

x   

16 Det framgår att vården eller andra 

insatser inte påverkas av beslut om 

att medverka eller avstå från 

medverkan 

x   

     

 Frivillighet Ja Tveksamt Nej 

17 Deltagandet i projektet är frivilligt 

och detta framgår tydligt i den 

skriftliga informationen till 

patient eller forskninsperson. 

x   

18 Det framgår tydligt att deltagare 

när som helst och utan angivande 

av skäl kan avbryta deltagandet 

utan att detta påverkar 

forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling 

eller, om studenter, bet etc. 

x   

     

 Konfidentialitet och deltagarnas 

säkerhet 

Ja 
x 

Tveksamt Nej 

19 Finns det skäl att utlova konfidentialitet i 

projektet? 

   

20 Det finns rutiner för att garantera 

konfidentialitet och inte integritet 

x     

 

 vid datainsamling en    

21  Om konfidentialitet är utlovat, 

beskrivs resultatet på ett sätt så att 

deltagarna är konfidentiella d.v.s. de 

kan ej identifieras efteråt (inklusive 

små förutsättningar för s.k. 

baklängesidentifikation 

x   

     

 Forskningsresultat Ja Tveksamt  
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22  Finns det skäl att erbjuda deltagarna 

att få ta del av forsknings 

resultatet? 

x   

Om någon av frågorna 10-12 (specifika risker) besvaras ja 

eller tveksamt, eller om 18-22 (andra förutsättningar) 

besvaras nej eller tveksamt så behöver frågan diskuteras 

tillsammans med handledaren och om tveksamhet kvarstår kan 

rådgivande yttrande inhämtas från forskningsetiska kommittén 

(se PM om tillvägagångssätt). Beskriv hur frågan kommer att 

hanteras på ett etiskt tillfredställande sätt så att 

deltagarnas integritet och självbestämmande respekteras. 

 

Ovanstående frågor är noga genomgångna, sanningsenligt 

besvarade och diskuterade med handledare. 

Ort och datum: 10 maj 2016 

 

Student 1: S udent 2: Student 3: 
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Tillstånd för journalgranskning 
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 Tlånstestälte, handFéggare Datum D:nr 

Tillstånd gällande uppgifter hämtade ur Södra Älvsborg Sjukhus utdata 

system samt journalsystem melior 

Härmed ges tillstånd till 

Namn: Linda Axelsson Ödman 

Befattning: Sjuksköterska i Psykiatrisk vård 

Tjänsteställe: Barn och ungdomspsykiatrisk mottagning Alingsås/SÄS 

Projekt: Master uppsats inom programmet kvalitetsutveckling och ledarskap 

inom vård, hälsa och omsorg. Jönköpings högskola. Master uppsats ämne: Ökad 

tillgänglighet till barnpsykiatriska utredningar ett förbättringsarbete. 

För att kunna utföra ålagda uppgifter i projektet beviljas ovanstående 

medarbetar tillstånd att granska journaler/ utdata som är relevanta för 

utförandet av arbetsuppgiften. Detta utan att ha en vårdrelation till 

patienten. 

Beskrivning av syfte av granskning av utdata/journal/ 

patientadministrativa system 

Antal dagar en barnpsykiatrisk utredning tar i tid- journalgranskning 

Utdata ur administrativa system som "Elvis" i syfte att mäta vårdgarantin 

till barnpsykiatriska utredningar- en deskriptiv kvantitativ studie inom 

ett förbättringsarbete 

Tillståndet gäller längst till den 31 juni 2016 och måste därefter 

förlängas. 
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