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Sammanfattning 

Bakgrund 
Befolkningen i Sverige och världen blir allt fler och äldre. Detta kommer innebära fler personer som 
söker vård. Vården är idag redan ansträngd med väntelistor till mottagning och operation. Att offentlig 
vård köper privatvård eller utökar med extra mottagningar har inte visat sig vara lyckade alternativ. 
Motivation utifrån self- determination theory (SDT) har studerats under projektets gång. En viktig del 
i SDT är att yttre motivation indelas i fyra olika grader; external regulation, introjected regulation, 
identified regulation och integrated regulation. SDT menar också att det krävs näring till motivation i 
form av autonomi, kompetens och samhörighet 
Syfte 
Förbättringsarbetet syftar till att öka tillgängligheten till vård inom en ortopedisk klinik utan att ha 
extra mottagningar eller köpa privat vård. Studien belyser de faktorer som ger näring till motivation 
utifrån SDT. 
Metod 
Utifrån en förstudie identifierades att balans, registrering av patienter och kontroll var nycklar för 
tillgänglighet. Dessa tre delar arbetades genom PDSA i en projektgrupp. Studien bygger på mixad 
metod med enkät och fokusintervju. 
Resultat 
Resultatet visar att köer på mottagningen kan reduceras med de initiativ som genomförts 
(kontrollsystem, balans och rätt registrering). Svårighet är dock att hitta balans mellan olika 
kapaciteter samt balans mellan säsongsvariation. I studien visas tydligt vikten av autonomi för att 
skapa motivation hos medarbetare. Att ha makt eller vara maktlös påverkar autonomin i hög grad.  
 

 

 

Nyckelord: tillgänglighet, vård kö, self-determination theory, vård, motivation, förbättringsarbete 
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Summary 

 
Background 
The population of Sweden and most of the world are becoming larger and older. This will mean more 
people seeking care. Health care today is already strained by waiting lists for outpatient care and 
operation. Public healthcare purchasing private healthcare or expands with additional clinics has not 
proven to be successful alternatives. Motivation based on self-determination theory (SDT) has been 
studied during the project. An important part of SDT is that external motivation is divided into four 
different degrees; external regulation, introjected regulation, identified regulation and integrated 
regulation. SDT also argues that the required nutrition to motivation is  autonomy, competence and 
relatedness.  
Purpose 
The improvement work aims to increase access to healthcare in an orthopedic clinic without extra 
appointments or buying private care. The study highlights the factors that feed motivation based on 
SDT. 
Method 
A pilot study identified that balance, registration of patients and controls were keys for availability. 
These three elements were processed through PDSA in a project. The study is based on a mixed 
approach with survey and focus interviews. 
Results 
The result shows that the queues at the outpatient unit can be reduced with the initiatives 
implemented (control, balance and right registration). The difficulty, however, is to find balance 
between the various capacities and balance seasonal variation. The study shows clearly the importance 
of autonomy for motivating employees. Having the power or being powerless affect the autonomy 
greatly. 

 
 

Keywords: accessibility, self-determination theory, health care, motivation, quality improvement 
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Bakgrund 

Inledning 
Frågan kring väntetider i vården är ett internationellt problem, som studerats under lång tid. 
Väntelistor speglar bristande planering eller bristande resurser (1-4). Siffror från NHS visar att 
medelväntetiden för en ortopedisk operation var 12,6 veckor under 2014 (5). I OECD:s jämförelse kan 
ses att variationen är stor mellan länder. Kortast väntetid (från bedömning till operation) uppvisar 
Danmark med 40 dagar, vilket kan jämföras med Chiles 232 dagars väntetid (6). Utbud och 
efterfrågan styr alltid balansen. I en amerikansk studie finner författarna att antalet 
knäplastikoperationer under en period av 10 år nästan fördubblats (7). Ökad efterfrågan på vård har 
varit ett faktum de senaste 15 åren, detta samtidigt som befolkningen ökar och blir äldre (7-9).  SCB:s 
prognoser tyder på att befolkningsmängden i Sverige kommer att överskrida 11 miljoner 2025 (10). 
Från 2013 till 2015 ökade antalet patienter uppsatta på väntelista till specialistbesök i Sverige med 
15 000 personer (11). Redan med aktuella patientströmmar brottas vården med svårigheter att hantera 
ökade flöden samt tillgodose vårdgarantin. Vårdgarantin innebär att patient som remitteras till 
specialistvården från primärvården ska ges möjlighet att träffa en specialist inom 90 dagar från det att 
remissen skickades från primärvården. Om det hos specialisten beslutas att en åtgärd ska utföras ska 
det ske inom 90 dagar. Vårdgarantin har varit lagstadgad i Sverige sedan 2010 (12, 13). Under senare 
år har kvalitetsersättning införts i vården. Denna syftar bl.a. till att verksamheterna får en liten del av 
sin budget baserad på hur uppställda mål nås. Ett av dessa mål är att ha en god tillgänglighet, d. v. s. 
att patienten får vård eller behandling inom 60 dagar, både till mottagning och till operation/åtgärd. 
Nyttan av dessa system har debatterats internationellt en längre tid, och system där ersättning 
utbetalas i förhållande till prestation bör användas med försiktighet, eftersom resultatet kan vara att 
fokus skiftar mot enbart kostnadseffektivitet (14). Är systemen rätt designade kan det finnas en vinst i 
att använda denna typ av styrning mot effektivitet (15). Kvalitetsersättningen i förhållande till 
tillgänglighet är nu borttagen, dock har Region Jönköpings län valt att behålla målet gällande 60 dagar 
till mottagning och operation/åtgärd för att möta kraven på allt snabbare vård. 

Väntetiders mekanism och påverkan 

Väntetiders/väntelistors mekanism  

Väntetider och väntelistor är vanliga och ser likartade ut internationellt. Dessa är ofta komplexa och 
baseras på olika aspekter t.ex. patientens hälsotillstånd, andra patienter som väntar på vård, hur länge 
patienten har väntat. Väntetider påverkas av efterfrågan och kapacitet. Dock behöver inte efterfrågan 
vara större än kapaciteten. Vanligast är att planeringen av kapacitet är ojämnt fördelad i förhållande 
till efterfrågan (4, 16-19). Inflödet av patienter i vården varierar sällan, däremot är variationerna i 
sjukvårdens kapacitet stora. Många verksamheter planerar efter en genomsnittlig kapacitet och tar 
inte hänsyn till den variation som finns över året (20).  Patienter kan flyttas i tid p.g.a. t.ex. sjukdom 
eller avbokning. Under juni, juli och augusti görs minimalt antal operationer. De som då anmäls för 
operation får vänta till hösten, se figur 1.  
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Med en mer detaljerad planering av operationer möjliggörs att patienten själv kan välja operationsdag. 
Återbud och därmed väntetider kan på så sätt minskas. Detta beror på att återbud med kort varsel 
försämrar produktionen, då operationspass och mottagningspass kan ”gå tomma” (21, 22). Varje 
patient som vården tvingas boka om ”tar” nästa patients tid, och även på detta sätt byggs väntelistor 
till vården upp. Internationellt har avbokade tider uppmärksammats från flera håll, i vissa av dessa 
beskrivs även ortopedin som den specialitet där flest avbokningar sker (23-25). Detta problem påvisas 
även i Skandinavien, däribland en svensk studie som visat att upp till 39 % av patienter anmälda för 
operation om- eller avbokar sin tid minst en gång. 28 % avbokade sin operation två gånger och 9 % av 
patienterna avbokade sin operation tre gånger. Av dessa avbokningar berodde 15 % på patientens 
hälsotillstånd, 26 % avbokas för att operationen inte längre är nödvändig, resterande avbokningar har 
varierande orsaker (26, 27). 

Väntetider/väntelistor och dess inverkan på patienten 

För patienten kan lång väntan leda till psykisk påfrestning, men också att tillståndet som patienten 
söker vård för försämras, smärta ökar samt att förmågan att utföra dagliga aktiviteter försämras (22, 
28, 29). Det har påvisats att smärtan innan operation/åtgärd står i relation till resultatet (negativt 
resultat) efter operationen och smärta (ökad smärta) efter operation (22, 30, 31). Att väntetid påverkar 
resultat har visats på olika typer av ortopediska operativa åtgärder. Patienter som väntar mer än 12 
veckor på ryggkirurgi har sämre resultat 6 månader postoperativt (32). Att patienter försämras under 
en lång väntan på åtgärd är inte oomtvistat, därför bör här nämnas att det även finns evidens för att 
patienter upplever en förbättring av sitt tillstånd under väntetiden (33). Lång väntan kan skapa ett 
missnöje och misstroende gentemot vårdgivaren. Vårdgivare och patient har inte alltid samma 
uppfattning om vad väntetiden är. Vården registrerar vanligen väntetid från det att patienten är i 
operabelt skick, d.v.s. utredningar och provtagningar är godkända av anestesiläkare och operatör 
innan patienten sätts upp på en väntelista för planerad åtgärd. Patienten å sin sida kan uppleva väntan 
från det att hen besökte primärvården, se figur 2 (29). 
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Olika studier, både nationellt och internationellt, har forskat på hur lång väntetid definieras. Vad som 
är acceptabel väntetid kan vara beroende av det ingrepp patienten väntar på och variera mellan 1,6 och 
4,9 månader (29). Medellång väntan definieras i en annan artikel som mindre än 6 månader då det 
gäller plastikoperationer (knä, höft) (33). En tredje studie menar att den ideala väntetiden är runt 8 
veckor då patienten behöver tid att förbereda sig. Även denna studie fokuserar på patienter som står 
inför en knä- eller höftplastikoperation (30). Stor frustration kan skapas hos en patient som får vänta 
på mottagningsbesök eller operation/åtgärd, vilket kan bero på otryggheten att inte veta när åtgärden 
kommer att ske. En bra och tillitsfull relation med vården där kontinuerlig information förmedlas gör 
att väntan går att uthärda. Stor del av hur lång väntan upplevs styrs också av förväntningar, grundade 
på vad läkaren sagt vid den första kontakten (21, 30, 31, 34).  Lång väntetid har också ekonomiska 
konsekvenser. Varje sjukskrivning ger ett produktionsbortfall i samhället samt en kostnad för 
sjukskrivning och i vissa fall t.o.m. förtidspension (35).  

Olika strategier för att hantera väntelistor 

Olika initiativ har prövats både internationellt och nationellt för att kunna hantera väntelistor som 
bildas i vården. I England har försök med web-baserade bokningssystem gjorts där patienten själv 
bokar sin tid till besök (36).  Andra har tittat på hur matchning i planering för patient och läkare ska 
ske (2), eller matematiska metoder för att beräkna antal mottagningar som behövs (utan att gå in på 
hur det skulle kunna lösas) (17). Tidigare studier visar att hantering och reduktion av väntelistor i 
vården är komplicerad (37). I Nederländerna och Spanien har modeller med att upprätta 
prioriteringssystem för väntelistor studerats (38, 39). En sammanställning i ämnet hävdar dock att det 
inom forskningen finns stora brister, och inga tydliga belägg för varken ökad kapacitet eller för att 
hantera väntelistor på ett effektivare sätt finns (40).  Lösningen att skapa avtal mellan offentlig och 
privat vård förekommer såväl nationellt som internationellt för att kunna korta köer. Det har dock 
visats att denna typ av lösning genererar längre väntetid i offentlig sjukvård (41-43). Nationellt har 
väldigt få studier funnits då litteratursökning gjorts gällande interventioner för att reducera 
väntelistor. Den intervention som tydligast kan ses som lyckad, nationellt, är en studie från 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här har författarna tittat på hur olika komponenter interagerar för 
att lösa problemet, så som att använda personalens kunskap om patientflöden, kartlägga patientens 
väg genom vården, involvera medarbetare i förbättringsprocessen och att övervaka efterfrågan och 
kapacitet (20).  
 

Lokalt problem gällande förbättringsarbetet 

Den klinik som är föremål för förbättringsarbetet är ortoped- och reumatologkliniken på 
Länssjukhuset Ryhov. Kliniken har under många år brottats med att säkerställa den tillgänglighet som 
Region Jönköpings län satt som mål, d.v.s. max 60 dagars väntan till mottagningsbesök och till 
operation/åtgärd. Åtgärder har prövats men utan att större framgång nåtts för en hållbar lösning. 
Punktinsatser har vid flera tillfällen gjorts för att reducera väntetider både till mottagning och till 
operation. Dessa har bestått i att införa extra mottagningstider eller att skicka patienter till annan 
vårdgivare, vilket i sig kan vara en risk (41). 47 % av dem som ringer till operationsplanerarnas 
telefontid undrar när de kommer att få en operationstid (visar en punktmätning).  Om patienten själv 
kan välja operationstid sjunker antalet återbud dramatiskt, även detta har visats i punktmätning. 
Under månaderna oktober 2013 t.o.m. januari 2014 var antalet återbud till planerad operation på 
kliniken 122 stycken. I januari 2014 tillät situationen att operationsplanerare pratade med varje 
patient som anmäldes för operation. Patienten kunde då få en tid för operation ”direkt i handen”. 
Under månaderna februari t.o.m. maj 2014 var antalet återbud 69 stycken, d.v.s. nästan en halvering. 
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Återbud med kort varsel leder till att produktionsutrymme går förlorat och att väntelistan för 
kommande lediga tider byggs på.  För att hantera denna typ av svårigheter behövs en helhetsbild av 
systemet. För att effektivt arbeta med förbättringar förespråkas insatser i linje med 
förbättringskunskap, vilket bygger på att se samanhang och mönster i ett system (44, 45). 
 

Förbättringskunskap: helhet och förståelse 
Förbättringskunskap bygger på förståelsen hur olika delar i ett system och deras samspel bygger 
helheten i systemet. Det är inte förrän vi förstår sammanhang och mönster i systemet som vi kan 
ändra det (46, 47). Fyra viktiga byggstenarna i förbättringskunskap är (48): 

 Systemtänkande 

 Kunskap om variation 

 Kunskapsbildning 

 Psykologi 

Systemtänkandet innebär att alla olika komponenter i en avgränsad sfär strävar mot ett gemensamt 
mål. Kunskap om variation, hur ser variationen ut, t.ex. varför krävs det längre vårdtid för vissa 
patienter, gör vi på samma sätt varje gång vi hanterar ett arbetsmoment? Kunskapsbildning handlar 
inte bara om att information räcker för att skapa kunskap. Även förutsägelser och prognoser måste 
göras i en verksamhet. För dessa krävs att vi känner både nuläge och vad som skett tidigare. Med 
denna kännedom kan sedan teorier byggas som drar slutsatser från historia och information för att 
skapa förutsägelser. Psykologi krävs för att förstå hur människor motiveras samt förstå samspelet 
mellan människor, vilket i sin tur påverkar systemet (48). För att komma dit behövs verktyg i form av 
att förstå och analysera. För att kunna göra detta krävs en avgränsning av systemet. Detta kan göras på 
olika nivåer; mikro, meso och makro. Mikrosystem (den minsta delen av systemet) inom vården 
definieras som en liten grupp av medarbetare samt patienten som strävar mot ett gemensamt mål. 
Mikrosystemet ingår ofta i en större organisation. Identifikation kan göras av mikrosystemet med 
hjälp av modellen 5P som svarar på vad mikrosystemets ”purpose, patients, professionals, processes & 
patterns” är. Förbättringsinitiativ bör alltid ske i små tester och på ett systematiskt vis. Detta gör att 
PDSA-modellen (planera, göra, studera och agera) lämpar sig vid arbete med förbättring (44). 
Kvalitetsförbättring måste bli en del av vardagen och ökad kunskap om förbättringsarbete är en 
nödvändighet (49).  

PDSA: vägen till förbättring 

Modellen för förbättring är indelad i två delar. Första delen bygger på tre inledande frågor, som 
besvaras för att tydliggöra den förbättring som kommer att testas.  

 Vad vill vi åstadkomma? 

 Hur vet vi att förändring är förbättring? 

 Vilken förändring kan vi göra som resulterar i förbättring? 

Den andra delen i modellen är PDSA (plan, do, study, act). PDSA är en teoretisk modell för att snabbt 
och strukturerat testa de förändringar som kan resultera i förbättring. Plan; händelser innan testet 
genomförs, vad som behöver finnas på plats, vem som gör vad och när det ska utföras. Do; det är nu 
testen drar igång, i denna fas är det viktigt att vara uppmärksam på vad som händer i microsystemet 
och vilken påverkan testen har. Detta kommer att analyseras i nästa fas. Study; det är dags att 
analysera hur testet gick, vad hände, vad behöver förändras. Act; efter de reflektioner som gjorts under 
study fasen behöver vanligtvis modifiering av testen görs. Detta görs under act fasen, här tas också 
beslut i vad som kommer att vara nästa steg. Huvudsyftet med PDSA är att utvärdera en förändring för 
att avgöra om en förbättring har skett (44, 47, 50). 

Motivationens grund och self-determination theory 

Motivationens grund i korthet 

Motivation kan vara både betingade av fysiska förutsättningar men också genereras av subjektiva 
känslor eller förväntningar. Vårt beteende styrs ofta av målet vi strävar mot (51). Motivation delas in i 
inre och yttre motivation. Dessa två typer av motivation kan te sig enligt följande. Om en uppgift utförs 
där en ekonomisk ersättning utgår är ofta svaret på varför uppgiften utförs att ”jag gör detta för att jag 
får betalt”, d.v.s. en yttre motivation. Om uppgiften inte ger en ekonomisk vinning blir det generella 
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svaret ”jag gör detta för att jag tycker om det”, vi har då en inre motivation (52).  Pengar eller annan 
materiell yttre motivation svarar inte alltid mot vad våra behov är. Exempelvis kan en känsla av 
stolthet i att förbättra sitt arbete leda till en ökad motivation. Autonomi, frihet och positiva effekter i 
en specifik uppgift är tillstånd som stärker den inre motivationen. Det finns en dokumenterad 
koppling mellan inre motivation och tillfredställelse i arbete. Den inre motivationen är mer långvarig 
än den yttre motivationen. Yttre motivation handlar om att motivationen finns så länge ett behov av 
belöningen finns (53, 54).  

Self-determination theory (SDT) 

SDT bygger på tanken att vara motiverad eller inte motiverad. Motivationen delas sedan in i två delar 
autonom (inre) motivation och kontrollerad (yttre) motivation. Den autonoma motivationens grund är 
att uppleva valmöjlighet eller frivillighet. Beteenden kan karaktäriseras efter om de är autonomt 
motiverade eller kontrollerat motiverade (55-57).  
 
Specifikt för SDT är hur denna teori beskriver fyra olika grader av kontrollerad motivation. Utifrån 
SDT är det skillnad på hur den kontrollerade motivationen uppfattas och sammansvetsas av och med 
individen. De olika typerna av yttre motivation är External regulation (ER), Introjected regulation 
(IR), Identified regulation (IdR) och Integrated regulation (InR). ER bygger på en jämn, kontinuerlig 
tillförsel av yttre motivation. IR är en yttre motivation som individen tagit till sig men inte fullt 
accepterar. Individens beteende styrs av press, t.ex. för att känna självkänsla. I IdR  stadiet går den 
yttre motivationen i linje med de värderingar och i vissa fall personlighet som individen har. I InR, har 
individen en känsla av att den yttre motivationen är en integrerad del av vem de är. InR är trots detta 
inte en inre motivation då det inte berör individens intresse, utan en yttre påverkan som går i linje 
med individens personlighet och värderingar. Inre motivation uppkommer endast då det finns ett 
genuint intresse och en nyfikenhet (55-58).  
 
För att nära den autonoma motivationen, menar SDT att det finns behov som måste tillgodoses. Dessa 
är autonomi (att själv bemästra sitt beteende), kompetens (att känna sig effektiv), samhörighet (att 
känna sig som en del i helheten, förstådd och omtyckt av individer i omgivningen). Viktigast för den 
autonoma motivationen är autonomi, känslan av att själv vara ursprunget till de händelser som sker 
runt individen väger tungt i motivationshänseende (55-58). 
 
Då de psykologiska behoven tillgodoses (need satisfaction), uppstår en positiv reaktion i individen. 
Individen har mindre risk för emotionell utmattning men även mindre ångest och ilska kan ses. 
Motsatsen till att behoven är tillfredsställda är behovsfrustration (need frustration). Denna frustration 
leder till mer stress och en brist på välbefinnande. Behovsfrustrationen, relaterat till arbete, grundas 
oftast i en arbetsmiljö som inte tillgodoser behoven av tillfredställelse (55, 56). 
 
STD har använts och används inom organisationer för att öka effektivitet och produktivitet hos 
medarbetare. Det har också visats att det ökar arbetstillfredsställelse, förbättrar attityden till arbetet 
och det generella välbefinnandet hos individer om behovet av tillfredställelse kan tillgodoses (56).  

Lokalt problem gällande studie 

Medarbetare som är motiverade till arbete i en projektgrupp kan skapa stora förbättringar som leder 
till en ökad effektivitet och till en positiv ekonomisk utveckling. Motivationen måste då bygga på en 
vilja (inre motivation) att lösa uppgiften eller att nå uppsatta mål. Dock gäller det att börja i liten skala 
så att vinster kommer snabbt, i annat fall kan motivationen dräneras (59-62). Om medarbetare inte är 
nöjda med sin arbetssituation kommer de inte vara motiverade vilket kan leda till negativ påverkan på 
produktionen (63). 
 
Ett stort arbete att förändra samarbete i Region Jönköpings län har inletts och kommer att pågå under 
en lång tid. Omflyttningar och sammanslagningar av verksamheter kan komma att ställa stora krav på 
medarbetare. I detta läge behöver organisationen allt stöd från medarbetare och med motiverade 
medarbetare kan höga resultat nås (60, 63-65). SDT menar att tre basala behov måste vara uppfyllda 
för att en individ ska kunna känna en inre motivation. Går dessa basala behov att finna hos de 
medarbetare som deltagit i projektet? Hur ska organisationen kunna dra nytta av detta? 
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Syfte 

 

Syftet med förbättringsarbetet 

Globalt Syfte 

För att definiera syftet har ett ”Global Aim Statement” formulerats (se även bilaga 5). 
Vi siktar på att förbättra 60 dagarstillgängligheten på ortoped- och reumatologkliniken på Ryhovs 
sjukhus, Jönköping. 
 
Processen startar med inkommande remiss och slutar när patienten fått en operationstid, alternativt 
avslutas efter mottagningsbesök om operation inte är aktuellt. 
 
Genom att förbättra processen förväntar vi oss: 

 Ökad tillgänglighet. 

 Att nå, av regionen, uppställda mål gällande nybesök till mottagning samt operation d.v.s. 
att patienten erbjuds besök och/eller åtgärd inom 60 dagar. 
 

Specifikt Syfte 

Att förbättra tillgängligheten till elektiv mottagning och operation inom sektionerna: axel, fot, hand, 
höft och knä, gällande patienter över 18 år. 

 
Mål 

Förbättringsarbetets mål är att 100 % av alla patienter över 18 år inom sektionerna axel, fot, hand, höft 
och knä ska erbjudas mottagningstid på kliniken eller hos annan vårdgivare inom 60 dagar. Målet är 
också att alla patienter som vill och kan opereras/behandlas inom 60 dagar ska få erbjudande om 
operation/behandling på kliniken eller hos annan vårdgivare inom nämnd tidsram. Målet ska vara 
uppfyllt innan 31/5 2016.  

 

Avgränsning 

Avgränsningen som gjorts i studien är relaterad till samarbetet i Region Jönköpings län. Axel, hand, 
fot, höft och knä är sektioner som finns på alla de tre sjukhusen i regionen. Om ett utbyte av patienter 
ska ske gäller det i dagsläget således dessa sektioner samt patienter över 18 år. Övriga patientgrupper 
inom kliniken är så specialiserade att det är svårt att hitta lösningar med andra vårdgivare.  
 

Syftet med studien 
Studien fokuserar på de närande faktorer som SDT menar påverkar den inre motivationen hos en 
människa.  
 

 Syftet med studien är att belysa de faktorer som speglar de basala behov som ger näring åt 
motivation utifrån SDT. 

 

Metod 

Forskningsmiljön 
Forskningsmiljön beskrivs med hjälp av 5P. 5P är ett ramverk vilket används för att beskriva ett 
microsystem och kan beskrivas som en strukturerad metod för att utforska microsystemets ”anatomi”. 
Forskningsmiljön innefattar en stor mängd människor, vanligtvis beskrivs ett kliniskt microsystem 
som ”…a small group of people who work together…”  (44). Trots detta har 5P modellen använts för att 
beskriva forskningsmiljön. Detta baseras på att de medarbetare som ingår i microsystemet har mycket 
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likvärdiga arbetsuppgifter.  Ramarna för projektet utgjordes av inkommande remiss till dess att 
operationstid är bokad eller patienten avslutad efter ett första mottagningsbesök. 
 

5P: en beskrivning av forskningsmiljön 

Syfte 

Syftet med microsystemet är indelat i två delar. För det första att se till att patient som fått remiss från 
annan vårdgivare eller skrivit en egen remiss ska få ett nybesök så snart det finns tillgänglig tid. Den 
andra delen syftar till att tillgodose patienten med en operationstid samt att patienten förbereds 
gällande medicinska utredningar så snart som möjligt.  

Patienter 

De patienter som beskrivs nedan är från sektionerna axel, hand, höft, knä och fot samt över 18 år. 
Cirka 670 planerade patienter besöker varje månad ortopedmottagningen, ungefär 200 av dessa är 
nybesök och resterande är återbesök.  Medelåldern på de patienter som kommer till mottagningen är 
54 år. 55 % av patienterna är kvinnor. 45 % av patienterna är män. Från januari 2012 t.o.m. oktober 
2015 har patienter från 90 olika kommuner tagits emot. 75 % av patienterna kommer från Jönköpings 
kommun, 22 % kommer från övriga kommuner i Region Jönköpings län och 3 % från övrigadelar av 
landet.  Antalet patienter som opereras planerat varje månad uppgår till cirka 150 patienter. 56 % av 
dessa är kvinnor och 44 % är män. Medelåldern är 55 år.  

Medarbetare 

Medarbetare som ingår i microsystemet kan tillhöra någon av följande personalkategorier: 
sjuksköterska, undersköterska, läkare, vårdadministratör. Tre av sjuksköterskorna har specialfunktion 
att boka patienter till operation.  

Processer 

Hela patientresan från ankommande remiss till sista åtgärd efter operation eller mottagningsbesök 
innehåller flera länkade processer/flöden, se tabell 1, och aktiviteter som är relaterade till varandra.  
  

 
 
Kliniken utgår från ett processorienterat arbetssätt (48), dock är detta inte fullt utvecklat. Kliniska 
processer och stödprocesser har definierade team men teamens ansvar är mycket otydligt. Dålig eller 
ingen uppföljning finns gällande hur processerna presterar.  

Mönster 

På ledningsnivå har sedan våren 2015 funnits en uppföljning av microsystemet utifrån balanserat 
styrkort. Detta görs dock på en mycket generell nivå. Uppföljning av produktion har gjorts på olika sätt 
under olika perioder i microsystemet och ingen av dessa ansträngningar har varit bestående. 
Yrkeskategorimöten och arbetsplatsträffar hålls regelbundet men på dessa diskuteras sällan eller 
aldrig systemets effektivitet eller produktivitet. Information förmedlas via mail, anslag eller möten. 
Sjuksköterskor, läkare och undersköterskor har dagliga morgonmöten, som varar cirka 10 minuter.  
 
 
 



13 

Metod för förbättringsarbetet  
Metoden för förbättringsarbetet har utgått från förbättringsrampen (44).  

Förstudie 

Innan projektet startades gjordes en förstudie för att identifiera om projektet var genomförbart. 
Förstudien gjordes under april-maj 2015.  Förstudien innehöll följande komponenter: 

 Analys av nuläget 

 Möjliga interventioner 

 Förslag till strategi för genomförande 

 Förväntad patientnytta  

 Ekonomisk kalkyl 
 

Analys av nuläget 

Analysen av nuläget syftade till att skapa en bild av vad klinikens behov gällande mottagning och 
operation var. Analys av behovet gjordes med hjälp av data från januari 2012 t.o.m. december 2014. 
Utifrån beräkningarna skapades en modell för 2016 års produktion. Förstudien visade på en teoretisk 
möjlighet vilket ledde vidare till att modellen för 2016 utvecklades till ett produktionsschema för varje 
vecka under 2016.  

Möjliga interventioner 

Tre förslag till möjliga interventioner presenterades i förstudien. 
 
1. Balans 
Balansen mellan mottagningspass (antal patienter på mottagning) och antalet operationspass. 
Punkten involverade en mängd olika delar som på ett komplext vis hänger samman. Köbildningen är 
kopplad till mottagningskapaciteten som i sin tur är kopplat till personalens schema. Hur ledigheter 
tas ut påverkar schema och köbildning utbildningsinsattser påverkar kön o.s.v. se figur 2. 
 

 
Figur 2. Komplexiteten i schemaläggning av läkare. 
 
 
2. Registrering 
Registrering belyste hur patienter som inte ville bli opererade/ha en mottagningstid hanterades. Hur 
skulle dessa registreras i de system där väntetider följs?  
 
3. Kontroll 
Införa kontrollsystem för uppföljning varje vecka för att åtgärda det som inte fallit inom ramarna för 
produktionen. Vid större inflöde än kapacitet skulle ändå 60 dagar upprätthållas. Detta skulle kunna 
ske i två steg.  

Steg 1:  
Kontrollera i schema om patienten kan få tid inom 60 dagar. I annat fall måste en åtgärd följa. 
Steg 2: 
Produktionen följs var 14:e dag i avseende behov kontra reell produktion. 
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Förväntad patientnytta 

Den förväntade patientnyttan bedömdes utifrån den påverkan som väntetider inom vården visat sig ha 
på patienter i form av ökad psykisk påfrestning och förvärrade smärttillstånd (22, 28, 29, 31-33, 66). 
 
 

Ekonomisk kalkyl 

Kostnader 

Projektgruppen föreslogs bestå av åtta medarbetare från kliniken. Kostnader, se tabell 2, kom att 
utgöras av lönekostnader för personal samt förlorade intäkter i produktion.  
 
 

 
 

Vinster  

Vinsten i detta projekt är för patienten och för samhället. Vinst har inte beräknats ekonomiskt, men en 
sjukskrivning som kan kortas och en patient som får minskat lidande och/eller återgår till arbete 
fortare är en vinst, vilket även visats i tidigare studier (35). 
 

Slutsats av förstudien  

Förstudien pekade på en klar patientnytta samt att genomförandet av projektet skulle vara möjligt.  
 

Projektet 

Nedan beskrivas projektet utifrån projektgruppens anatomi. Hur förbättringsarbetet genomfördes 
pressenteras och de mätningar som följdes genom arbetet förklaras.   

Projektgruppen 

Projektgruppens sammansättning byggde på att alla berörda professioner skulle ingå för att skapa 
största möjliga dynamik och resultat i gruppen. Vikten av ett multiprofessionellt arbete har påvisats 
redan tidigare (67, 68). Hälften av gruppen bestod av chefer/ledare på kliniken, den andra hälften av 
gruppen bestod av utvalda medarbetare med funktioner på kliniken som är avgörande för projektets 
drift. Dessa funktioner var operationsplanering och schemaläggning. I så stor utsträckning som 
möjligt har alla projektmöten letts och förberetts av projektledaren. Arbete lades ned för att göra varje 
möte effektivt, i enlighet med ”Effective meeting skills” (44). Agenda presenterades alltid för 
projektgruppen minst två dagar innan möte, parkerade frågor sattes automatiskt upp på nästa veckas 
agenda. Vid första projektmötet gjordes en presentation av hur förbättringsarbete kan gå till. Utifrån 
slutsatserna i förstudien bereddes gruppen mycket frihet av projektledaren för att hitta specifika 
förbättringsinsatser. Alla tre möjliga interventioner (se ovan) analyserades av gruppen och arbetades 
igenom PDSA.  Projektgruppen jobbade utifrån en mix av traditionell projektledning och agil 
projektledning (69). Gruppen hade mycket fria tyglar och förutsättningarna förändrades konstant. En 
milstolpeplan och ett tydligt slutdatum där målet skulle vara uppnått skissades upp (54, 69). Efter en 
månads arbete tog verksamhetschefen på kliniken en aktiv del i projektgruppens arbete.  
 

Förbättringsarbete 

2015-09-08 hölls det första mötet i projektgruppen.  Första fokus var ett system för kontroll samt att 
få rätt patienter på väntelistan. Gruppen tog fram möjliga förslag att testa.  
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1. Ett flödesschema konstruerades gällande bokningsmomenten. Utifrån detta beräknades ett idealt 

spår där vissa kriterier skulle uppfyllas.  Åtgärder formulerades då ingen tid kunde hittas till 

patient inom 60 dagar, se bilaga 4. 

2. Ett stöd utformades för att läkare inte skulle glömma att bedöma om patienten av medicinska 

orsaker inte kunde opereras på annat sjukhus än här, samt att detta verktyg blev en signal till 

operationsplanerare som då kunde gå vidare och leta annan vårdgivare till patienten om så vara 

nödvändigt. Se bilaga 6.  

3. För att få kontroll över vad som händer i processen testade gruppen ett antal parametrar för att se 

hur den kunde följas. Målet för gruppen var att hitta parametrar som gick att agera på och inte 

parametrar som utmynnade i konstateranden. Efter utforskande av tillgängliga IT-system för 

uppföljning identifierades siffror som visade hur många patienter som inte fått bokad tid inom 

olika intervall. Intervallen var 15 – 30 dagar, 31 - 45, 46 - 60, 61 - 75 samt över 75 dagar. En 

whiteboardtavla arrangerades för att exponera dessa data synligt på kliniken, se figur 3.  

 
Figur 3. Whiteboardtavla centralt placerad på mottagningen för att följa tillgängligheten. 
 

Alla dessa tre delar testades under hösten 2015. Information gavs till medarbetare och mätetal 
presenterades på varje möte med projektgruppen. 
  

Mätningar i förbättringsarbete 

För att kunna avgöra om förändringen var en förbättring krävdes adekvata mätningar av resultat och 
process kopplade direkt till målet.  Mätningarna valdes för att de svarade mot uppsatta mål samt att de 
var enkla att övervaka över tid (44).  Dessa mätningar presenteras i tabell 3. 
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Metod för studien av förbättringsarbetet 
Syftet med studien av förbättringsarbetet var att belysa de faktorer som speglar de basala behov som 
ger näring åt motivation utifrån SDT. För att svara på denna fråga användes en mixad metod. 

Mixad metod 

Kvalitativ och kvantitativ metod kan kombineras i en så kallad mixad metod. Vid användning av 
endast en metod för att svara på frågeställning kan det finnas svagheter i valideringen. 
Valideringsgraden kan ökas och svagheter minimeras då en kombination av metoder används (70). Val 
av metod beror på hur forskningsfrågan är ställd. I denna studie handlade frågan om vilka faktorer 
som speglar motivationen utifrån autonomi, kompetens och samhörighet. Frågan besvarades med 
kvalitativ och kvantitativ ansats för att skapa ett så trovärdigt resultat som möjligt (70, 71).  

Kvalitativ studiedel  

Den kvalitativa delen av studien bestod av en fokusintervju med medlemmarna i projektgruppen. 
Intervjun var semistrukturerad och hölls av författaren. Fokusintervjun gjordes innan det att projektet 
avslutades, se bilaga 1. 

Fokusgrupper 

Fokusgrupp lämpade sig väl för denna studie då det var hela gruppens resonemang som ville fångas. 
Ämnet var outforskat hos de medarbetare som ingick i projektgruppen, samt att det som önskades 

Tabell 3. Mätetal i förbättringsarbetet 
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fångas var gruppens åsikter, erfarenheter och upplevelser, vilket ytterligare stärker valet att använda 
fokusintervju (72).  

Analys 

Intervjun spelads in och transkriberades till ett textmaterial. Analysen byggdes deduktivt. Utifrån 
SDT:s teori om tre psykologiska behov (samhörighet, autonomi och kompetens) analyserades 
textmassan. Meningsbärande enheter kategoriserades under varje del av de psykologiska behoven. 
Kommentarer från respondenterna grupperades utifrån samhörighet i respektive del. Dessa 
kondenserades, d.v.s. essensen i vad respondenten sagt plockades fram och slutligen kodades den 
kondenserade texten. Kodningen innebär att liknande kondenserade texter grupperades i en kärnfull 
”överskrift”. Av dessa koder identifierades kategorier, se bilaga 2 som exempel (70, 71, 73, 74). 

Kvantitativ studiedel 

För att skapa en bredd och en ökad trovärdighet byggdes ett kvantitativt moment in i studien. Detta 
moment bestod av en enkät som respondenterna svarade på vid tillfället för intervju. Denna enkät 
byggde på Intrinsic Motivation Inventory (IMI) och är designad för att spegla de delar som ger näring 
åt inre motivation (75). Enkäten är ursprungligen engelsk, har validerats tidigare dock inte oomtvistat 
(75), men översattes med hjälp av uppsatsens handledare till svenska. Kontrollpersoner användes för 
att säkerställa att översättningen blivit korrekt i avseende innebörd. Enkäten byggdes av 25 frågor 
vilka fångade intresse eller nöje vilket skulle kunna peka mot en inre motivation. Frågorna berörde 
även SDT:s psykologiska behov autonomi och kompetens. Respondenterna fick sju svarsalternativ från 
inte alls sant till mycket sant. 

Analys 

Enkäten A har en numerisk skala från 1 t o m 7. Medelvärde samt standardavvikelse beräknades för 
varje fråga. Resultatet presenterades utifrån grupperingar av frågor se tabell 7.   
 

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att få samma resultat vid identiska mätningar. Reliabiliteten kan testas på flera 
olika sätt t.ex. genom Cronbach’s alpha (70, 71). Sådant test gjordes inte i detta fall då enkäten speglar 
en känsla eller upplevelse hos respondenten. Varje respondents omständighet skiljer sig från den 
andra. Slumpmässiga fel i enkät A kan till viss del uteslutas då en genomgång av instrumentet skett 
innan respondenterna svarat. Samma respondent hade möjligtvis inte svarat samma sak vid en annan 
tidpunkt då händelser och omständigheter i miljö, arbetsklimat och omgivning kan påverka svaret som 
avläggs.   
 

Validitet 

Validitet mäter hur exakt ett instrument träffar det mål som är tänkt. Syftet med denna studie var att 
belysa de faktorer som i projektgruppen speglar inre motivation utifrån anatomi, kompetens och 
samhörighet?  Enkäten som användes är validerad för att användas inom specifika uppgifter. Att driva 
ett projekt kan sägas vara en specifik uppgift och inte det dagliga arbetet.  Projektets medlemmar har 
beretts tid för arbete i gruppen utanför ordinarie arbetsuppgifter. Frågorna i enkäten bygger på att 
utforska respondentens inre motivation till den uppgift som hen ställs inför (75). Den svenska 
översättningen som gjorts av författaren är dock inte validerad.  

 

Begränsningar och etiska aspekter 
De medarbetare som ingick i projektgruppen erhöll vid det första projektmötet skriftlig och muntlig 
information angående syftet med både projektet och studien av projektet. Skriftligt samtycke 
inhämtades vid detta första tillfälle. Fokusintervjun som hölls med deltagarna i projektgruppen 
utfördes av författaren som tillika var projektledare. Frågan som bör ställas är om medlemmarna i 
projektgruppen svarat sanningsenligt på frågor och varit helt raka med uttalanden. Detta då det finns 
en beroendeställning mellan författaren och medarbetarna i projektgruppen då författaren även är 
biträdande verksamhetschef på kliniken. En ytterligare aspekt på tillförlitligheten i de 
uttalanden/kommentarer som framkom under fokusintervjun är att det vid vissa tillfällen kan råda en 
spänning mellan sjuksköterskor och läkare (34, 76, 77). Då det i gruppen både ingår sjuksköterskor 
och läkare samt även chefer kan detta hämma tillförlitligheten att medarbetare i projektgruppen 
uttryckt sina fullständiga åsikter. De ljudfiler som skapades under fokusintervjun raderades efter det 
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att uppsatsen godkänts. Inga namn användes i analysen av textmaterialet genom att informanterna 
tilldelades bokstav från A o.s.v.  
 
Den patientenkät som undersöker om patienten upplever att hen fått sin mottagningstid/åtgärd i tid är 
anonym. Patienter tilldelades denna enkät i receptionen och tillfrågades om de kunde tänka sig att 
svara. Inget kontrollerat urval skedde. Dock tillfrågades alla patienter under en månad. I vården kan 
arbetsbörda och inflöde av remisser variera från månad till månad. Detta skulle kunna göra att 
patienters åsikter om tid till mottagning/åtgärd kan variera. Inget skriftligt samtycke inhämtades av 
patienter, materialet användes endast i förbättringsarbete på kliniken. 
 
Eftersom materialet från fokusintervjun används endast i denna uppsats och inte kommer att 
publiceras, samt att patientenkäten är anonym och endast används i förbättringsarbete på kliniken, 
har ingen etikprövning gjorts.  
 
Författarens förförståelse för det ämne som tas upp i studien av förbättringsarbetet kom att färga 
resultatet. Detta minskar trovärdigheten i det resultat som skapas av tolkningen av textmaterialet från 
fokusintervju. Dock kan tillförlitligheten styrkas av den kvantitativa delen av studien som blir mer 
objektiv och inte påverkas på samma sätt av författarens förförståelse och värderingar. 
 
Det skulle kunna ses som oetiskt att inte utföra det förbättringsarbete som gjorts, då långa väntetider 
både påverkar patienten och samhälsekonomi negativt (35, 78). I dialog med verksamhetschef på 
kliniken gavs godkännande till att starta projektet och att lägga de resurser på projektet som 
framkommit i förstudien som behov.  
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Resultat 

I avsnittet nedan presenteras resultatet för förbättringsarbetet utifrån de mätningar som utförts, se 
tabell 3 ovan. Resultatet från studien av förbättringsarbetet presenteras utifrån den analys som gjorts 
av intervjumaterial och enkät till projektgruppen.  
 

Resultat från förbättringsarbetet 

Resultatmått: Andel patienter som fått tid inom 60 dagar 

Mätningarna speglar hela 2015 samt de två första månaderna under 2016. I tidseriediagrammen 
nedan är alla de sektioner som ingått i projektet sammanslagna. Förbättringsarbetet startade i slutet 
av augusti 2015. Det första PDSA cyklerna inleddes i början av oktober 2015. I december 2015 sjösattes 
den andra PDSA cykeln efter att justeringar gjorts i förbättringsarbetet. Då strävan är 100 % har 
tidsseriediagram använts (79). 
 
Andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar till nybesök låg från januari till juli 2015 på en nivå 
runt 70 %. Under sommaren 2015 d.v.s. juli och augusti försämrades tillgängligheten kraftigt och sjönk 
till knappt 30 %. Under hösten 2015 skedde en succesiv förbättring. Denna förbättring tog ett stort kliv 
uppåt under december och januari månad, för att i februari landa på att 85 % av alla patienter får sin 
tid till nybesök inom 60 dagar, se figur 4.  
 

 
 
Vad gäller patienter som väntat max 60 dagar till operation sågs en försämring i tillgängligheten 
mellan april och juni. Som vid nybesök sågs också över sommaren en avsevärd försämring i 
tillgängligheten. I augusti och september väntade nästan varannan patient mer än 60 dagar på sin 
operation. Däremot från september och fram till februari 2016 pekade tillgängligheten uppåt och i 
februari 2016 var det 89 % av alla operationer som gjordes inom 60 dagar, se figur 5. 
 
 
 

Projektstart 
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Processmått: Andel patienter som väntat mer än 60 dagar 

Data i diagramet varierar stort, från, som lägst, 10 % upp mot 70 %. Mätningarna (både figur 6 och 7) 
har två veckors intervall under perioden december 2012 till februari 2016. Processen visar inte på 
slumpmässighet, detta p.g.a. att många skiften ses i både figur 6 och 7. I figur 6 korsas även 
medellinjen för få gånger för att betrakta variationen som slumpmässig (79). En tydlig årsvariation 
kan ses i diagramen (se figur 6 - 7).  Toppar i andelen väntande mer än 60 dagar kan ses mellan 
veckorna 30 till 36 varje år. Data i figur 6 och 7 har inte gått att dela in i ålder, inte heller har de 
sektioner som projektet uteslutit sorterats bort. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projektstart 
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Processmått: Antalet väntande patienter som inte fått bokad tid för nybesök 

till mottagning 

 

 
 
I figur 8 ses i september en topp, detta innebär att det är många patienter som väntat länge, se tabell 4, 
väntetidskoefficienten är denna vecka 570.  
 
Tabell 4. Väntetid och antal patienter som inte fått tid till nybesök v 40 2015 
Antal dagar 
patienten väntat 

15-30 31-45 46-60 61-75 >75 

Antal patienter 71 53 38 26 35 
 
Väntetidskoefficienten föll sedan under flera veckor och vecka 44 till vecka 45 (2015) skedde ett stort 
hopp, detta var inledningen av de första tester som gjordes enligt PDSA 1 (se bilaga 4). Påföljande 
cykel i PDSA 1 startade vecka 52 - 1 2015 - 2016. Medianen på koefficienten är beräknad till 231,5. 
F.o.m. starten av projektet har en minskning av detta värde skett bortsett från 2 veckor. Vecka 8, som 
är den sista mätveckan i projektet, har väntetidskoefficienten fallit till 18. Denna vecka var det ett fåtal 
patienter som inte väntat länge, se tabell 5. Data gällande antalet väntande i de olika tidsintervallen 
har inte varit möjlig att sortera på födelseår eller kroppsdel 
 
Tabell 5. Väntetid och antal patienter som inte fått tid till nybesök v 8 2016. 
Antal dagar 
patienten väntat 

15-30 31-45 46-60 61-75 >75 

Antal patienter 11 1 0 0 1 
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Balanserade mått: Antal patienter som skickas till annan vårdgivare utanför 

den aktuella regionen 

 
 

 
I tabell 6 ovan visas antalet patienter som skickats till annan vårdgivare utanför Region Jönköpings 
län. Antalen avser de fall där remisskälet ”7, Länssjukvård med förväntad slutenvård som vi borde 
klara i länet inkl. vårdgaranti” angetts. Barn under 18 år är exkluderade. Under månaderna september 
2014 t.o.m februari 2015 (vilka används som basmätning) skickades 310 patienter till annan 
vårdgivare utanför regionen. Under samma månader 2015 - 2016 har 152 patienter skickats till annan 
vårdgivare utanför regionen. Det är en halvering jämfört med baslinjemätningen. Januari och februari 
2016 skiljer sig inte mycket från samma månader 2014, med 1 patient mer 2016. Däremot är 
skillnaden 24 patienter mindre 2016 än 2015 vad gäller januari och februari. 

Balanserat mått: Grad av utnyttjande på tilldelad operationstid 

För att kunna fastställa ett resultat gällande detta mått har olika parametarar inkluderats. Data från 
januari 2015 t.o.m februari 2016 har insamlats. Antalet dagar med elektiv produktion kontrollerades. 
Patienttid på operation summerades per månad. Denna tid speglar tiden från det att personal på 
operation tar omhand patienten till dess att patienten lämnas över till uppvakningen. Patienter över 18 
år är exkluderade. Även patienter opererade på sal 16, där bara rygg- och nackpatienter tas omhand 
har exkluderats. Början av 2015 ligger medelpatienttiden per dag över medelvärdet, i juni och augusti 
ses en förväntad nedgång då operationscentralen har reducerad verksamhet. Juli är exkluderat då 
detta värde är extremt lågt. Ingen förändring har skett under perioden gällande antal operationssalar. 
Mellan januari till april 2015 gjordes 800 operationer, mellan september till december gjordes 806 
operationer. Processen ter sig stabil, se figur 9. 
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Balanserat mått: Upplever patienten att hen fått mottagningsbesök/operation 

i rimlig tid 

För att mäta patientens upplevelse angående tid till operation eller till mottagning har patientenkät 
använts vilken riktats till alla som besöker ortopedmottagningen. Ur denna har sedan rygg- och 
nackpatienter extraherats samt de patienter som inte besöker läkare. I enkäten går det inte att skilja ut 
om det varit nybesök eller återbesök. Samma frågor har ställts vid 4 olika tillfällen i januari, maj och 
september 2015 samt i februari 2016. Januari-september 2015 har fått ta rollen som baslinje. Enkäten 
på ortopedisk vårdenhet har genomförts under samma tidsintervaller, här har sortering på elektiv 
operation och som inte är rygg- eller nackpatient skett.  
 
På mottagningen har totalt 89 patienter svarat på enkäten, baslinjen (jan, maj och sep 2015) bestod av 
68 individer. 9 patienter (13 %) under basmätningsperioden tyckte inte att de hade fått sitt 
mottagningsbesök i rimlig tid. Under kontrollperioden (feb 2016) då förbättringsarbetet varit igång 
sedan fem månader tillbaka var det 21 patienter som svarade på enkäten. 3 av dessa (14 %) tyckte inte 
att de fått sitt mottagningsbesök i rimlig tid.  
 
Antalet patienter som totalt svarat på enkäten gällande operation var 77 stycken. Under 
baslinjemätningen (jan, maj och sep 2015) svarade 69 patienter på enkäten. Under kontrollperioden 
(feb 2016) var antalet patienter som inom rätt urval svarat på enkäten 8 stycken. Under 
baslinjemätningen svarade 10 patienter (14 %) att de inte upplevde att deras operation gjorts i rimlig 
tid. Under kontrollperioden i februari 2016 svarade 1 patient (13 %) att hen inte tyckte att operationen 
gjorts i rimlig tid.  
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Balanserat mått: Antalet utförda nybesök 

 

 
Antalet nybesök över tid är exkluderat patienter under 18 år samt rygg- och nackpatienter. Processen 
ter sig stabil dock kan ett skifte ses, från januari 2013 till juli 2013 är det sex mätningar i rad med 
minskat antal besök, det är också under samma period sju stycken mätningar under medelvärdet. Det 
som kan utläsas är en tydlig säsongsvariation.  Under sommarmånaderna görs färre mottagningsbesök 
vilket syns tydligt i figur 10. Antalet nybesök har dock inte förändrats under den period som projektet 
pågått.  
 

Balanserat mått: Andel återbesök inom måldatum 

 

 
Andelen återbesök inom måldatum ter sig konstant innan och under införandet av förbättringsarbetet.   
 
 

Sammanfattning av resultat i förbättringsarbete 

Resultatet visar att det finns en viss förbättring gällande tillgänglighet både till operation och till 
mottagning. Detta trots att antalet patienter som remitterats till vårdgivare utanför regionen minskat 
och operationskapaciteten är konstant. Även patienternas upplevelse vad gäller att få besök/åtgärd i 
rätt tid är konstant. Vissa av resultatet når inte de mål som satts upp. Går det att skapa bättre 
förutsättningar för projektgruppen för att lyfta projektet ytterligare ett steg? 
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Resultat från studien av förbättringsarbetet 
 

Syftet med studien var att belysa de faktorer som speglar de basala behov som ger näring åt motivation 
utifrån SDT. Resultatet av studien av förbättringsarbetet är indelat i två delar. En kvantitativ del som 
bygger på enkätundersökningar samt en kvalitativ del som bygger på en fokusintervju.  
 

Kvantitativt resultat 

Enkäten syftade till att visa vilken grad av autonomi, kompetens och intresse som funnits i 
projektgruppen. Frågorna i enkäten (enkät A) redovisas per kategori och vilket område de belyser. 
Maximala svarspoängen är för alla frågegrupper 28. För varje fråga har medelvärde samt 
standardavvikelse beräknats. Den totala poängsumman per fråga är 7. Om frågan är omvänd är ett 
positivt svar för respondenten lågt. En omräkning sker av det låga värdet för att kunna jämföras med 
övriga. Medarbetarna uppger att de generellt lagt ned stor ansträngning och intresset för uppgiften har 
varit högt. De har inte känt sig tvingade och de har sett en stor nytta med projektet. Medelvärde på 
fråga om projektet varit viktigt är hela 6,83 med en standardavvikelse på endast 0,37. Vad gäller 
valmöjligheten ses över lag låga svar men med stor avvikelse. Medelvärdet på frågan ”det var inte mitt 
eget val att vara med i projektgruppen” är inte högre än 3,17. Kompetensen har uppfattats olika av 
individerna, d v s här är en stor variation.  
 
 
 

 
   

Bely st om råde utifrån Kategori utifrån enkät Fråga Svarsty p Medelvärde Standardavvikelse

Jag har lagt ner stor ansträngning och 

my cket arbete i projektet.
5,17 0,90

Jag ansträngde mig inte för att göra mitt 

bästa i projektet.
Omvänd 6,17 1,46

Jag har ansträngt mig my cket för att 

göra projektet bra.
6,33 0,47

Det var v iktigt för mig att göra ett bra 

jobb i detta projekt.
6,67 0,47

Jag kände mig pressad av  att arbeta i 

projektet.
2,33 1,11

Jag kände inte någon nervositet då jag 

jobbat i projektet.
Omvänd 2,67 2,05

Jag var my cket avslappnad/try gg i att 

deltaga i projektet.
Omvänd 2,00 1,00

Jag kände oro under tiden som jag 

jobbat i projektet.
1 ,83 0,90

Jag har uppskattat väldigt my cket att 

vara en del i projektet.
6,17 0,69

Jag har ty ckt att projektet varit tråkigt. Omvänd 6,17 1,46

Jag skulle beskriva projektet som 

my cket intressant.
6,33 0,7 5

Projektet har varit roligt att genomföra. 6,50 0,50

Projektet har varit en aktiv itet som jag 

inte klarat så bra.
Omvänd 6,00 1,41

Jag är nöjd med min prestation i 

projektgruppen.
5,50 0,7 6

Jag ty cker att jag är ganska bra på det v i 

gjort i projektgruppen.
6,33 0,47

Jag ty cker att min insats i 

projektgruppen har varit ganska bra i 

jämförelse med de andra.

4,50 1,89

Jag var med i projektgruppen för att jag 

v ille.
4,17 1 ,57

Det var inte mitt eget val att vara med i 

projektgruppen.
Omvänd 3,17 2,11

Det kändes som jag var tvungen att 

deltaga.
Omvänd 4,33 1,7 0

Jag upplever att jag hade valmöjlighet 

att vara med i projektgruppen eller inte.
4,00 2,45

Jag tror att det här projektet var v iktigt 

att genomföra.
6,50 0,50

Jag tror att det här projektet kan skapa 

värde för mig.
6,50 0,50

Jag ty cker att detta är ett v iktigt projekt. 6,83 0,37

Jag skulle göra detta igen eftersom det 

har ett värde för mig.
6,00 1,00

KompetensKompetens

ValmöjlighetAutonomi

Värde/NyttaIntresse

Intresse Ansträngning/Bety delse

FörpliktigandeAutonomi

Intresse/NöjeIntresse

Tabell 7. Resultat av enkät A. Frågorna indelade per kategori med medelvärde och standardavvikelse 
för respektive fråga. Medelvärde och standardavvikelse bygger på alla individers svar. 
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Kvalitativt resultat 

Det kvalitativa resultatet bygger på en fokusintervju med medlemmarna i projektgruppen. Alla 
medlemmar som från start deltagit i projektet var med under fokusintervjun, vilket var 6 personer. 
Samtalet som fördes varade cirka 40 minuter.  Öppna frågor har ställts utifrån SDT:s tre psykologiska 
behov autonomi, kompetens och samhörighet (se bilaga 1).  I denna del har två tillstånd identifierats. 
Både den del som tillfredsställer behov, men här har även tydliggjorts den del som SDT kalla ”need 
frustration” d.v.s. när arbetsmiljön påverkar medarbetare negativt så att en ogynnsam miljö för 
psykologiska behoven genereras och frustration skapas hos medarbetaren.  Ett exempel på hur 
fokusintervjun analyserats och kategoriserats ses i bilaga 2. 

Autonomi 

Begreppet autonomi har delats in i två huvudgrupper, se bilaga 2: 

 Makt (möjligheten att efter egen vilja fatta beslut som verkställs) 

 Maktlöshet (avsaknad av makt, enligt ovan) 

Makt  

Makt speglar att ha kontroll, att kunna vara handlingskraftig när det behövs. Att ha kontroll över sina 
handlingar och skeenden är ett tecken på autonomi (55).  Två kategorier kan utkristalliseras i denna 
grupp. Det första är att kunna agera, ändra i schema, konkreta handlingar, för att kunna skapa bättre 
förutsättningar i det egna arbetet och för patienten. Den andra kategorin som identifieras är påverka 
d.v.s. att ha möjligheten att kunna agera. I detta ligger också mycket av känslan att kunna påverka eller 
besluta om någonting som påverkar det egna arbetet.  
 

Kunna agera 

Att kunna göra ändringar i schema, operationsprogram o.s.v. skapar en känsla av autonomi. 
Medarbetaren kan ta beslut i enlighet med vad som är bra för verksamheten och den egna 
arbetsprocessen. En medarbetare beskriver det enligt följande. 
 
”vi agerar omedelbart ja…vi lägger till en mottagning och så där…vi drar det inte i långbänk” 
 
Möjligheten att styra har en stor påverkan i gruppen. Klinikens schema är en viktig fråga som styr 
planeringen till stora delar. Att kunna påverka detta ses som en stor fördel och ger vinster i det dagliga 
arbetet. 
 
”…t.ex. schemat där kan jag ju påverka direkt…” 
 
Att ha denna möjlighet ses också som någonting nytt som inte funnits tidigare. 
 
”det här t.ex. bara ändra schemat…när vi behöver nån så har vi gjort det speciellt till mottagningen 
eller och så här…det har ju aldrig gått att göra innan” 
 

Påverka  

Upplevelsen av att kunna påverka och ha makt skiljer sig lite, men inte mycket mellan medarbetarna. 
Individerna i projektgruppen använder olika termer som är nära besläktade. 
 
”inte bestämma känner jag men påverka” 
 
”jag känner att jag både fått bestämma och besluta” 
 
Den generella känslan är att medarbetarna i gruppen upplever sig ha varit med och påverkat, bestämt 
vissa delar av verksamheten.  
 
”jag känner att jag både fått bestämma och besluta.”  
 
 
Vissa i gruppen har varit medvetna om vilket utrymme som givits, de har fått känslan av att kunna 
påverka och ta beslut. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vilja
https://sv.wikipedia.org/wiki/Beslut
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”det är ju upp till oss…vi här…” 
 
Men att vara med och påverka handlar också om vad medarbetaren själv sätter för gränser, och hur de 
ser på sitt uppdrag. Allt går inte att ha makt över, men inom vissa delar har medarbetaren ändå 
beslutanderätt.  
 
”om man ska tänka såhär…jag bestämmer inte heller hur många spelare jag kan ha….i ett 
schema…men det betyder inte att jag….att jag inte bestämt nånting i det här projekten…” 
 

Maktlöshet 

Maktlöshet speglar frustration, att inte kunna påverka. Autonomin sätts ur spel och det psykologiska 
behovet kan inte tillfredsställas. Maktlösheten kan handla om att inte vara delaktig i beslut. Att 
besluten kommer från någon annan och medarbetaren ska utföra. Maktlöshet har delats in i tre 
kategorier: att inte kunna påverka, uppgivenhet samt upplevelsen av att ha för mycket att göra.  
 

Att inte kunna påverka 

Att inte kunna påverka ter sig på lite olika sätt, exempelvis känslan av att inte kunna påverka men 
också att upplevelsen av toppstyrdhet infinner sig.  
 
”ja…jag känner att jag inte kunnat bestämt och beslutat något om vad det gäller mottagningen för 
där tycker jag att…där har vi ju…känner jag lite…mottagningsmässigt har det ju varit lite ovanifrån 
också ner…det här ska fixas och donas…” 
 
 
Vissa individer känner också att alla i gruppen inte haft lika stort inflytande. Det upplevs t.ex. att några 
projektmedlemmar har haft större frihet till beslut och oftare får sina beslut verkställda.  
 
”du har nog mer bestämmande och beslutande än vad vi andra har känner jag” 
 
Andra känslor som kan tyda på en maktlöshet är när medarbetare i gruppen inte blivit lyssnade på, där 
ett budskap har kommunicerats men ingen reaktion har skett.  
 
”och när vi säger då att kön är lång och vi behöver skicka patienter…men så får vi ändå inte skicka 
dom och det bestämmer ju inte vi i alla fall” 
 
Det har även i gruppen funnits en otydlighet om vad som faktiskt kan påverkas. I fokusintervjun 
framkommer tecken på en otydlighet i vilka mandat som gruppen haft.  
 
”men beslut det har vi ju aldrig…..sen kan jag ju lägga fram det på på olika sätt som att det redan är 
beslutat det kan man ju….men jag har ju inte det mandatet riktigt” 
 

Uppgivenhet  

Uppgivenhet träder tydligt fram i intervjun. Främst vad gäller den del som har med operation att göra, 
där uttrycker de flesta medarbetarna i projektgruppen att det är svårt att kunna agera.  
Medarbetare uttrycker att det inte finns något att göra åt eller att det alltid har varit på ett visst sätt. 
Uppgivenheten kan också komma från att inte se ett slut, d.v.s. att den kö som ska hanteras är 
oöverstiglig.  
 
”men då har vi hundratals till operation istället” 
 
”men det är ju så det blir det har vi ju sett förr också…att det blir så” 
 
Uppgivenheten kan också speglas i att medarbetare inte blir lyssnade på. Då ett problem påtalas kan 
det i vissa fall upplevas som det nonchaleras.  
 
”och när vi säger då att kön är lång och vi behöver skicka patienter…men så får vi ändå inte skicka 
dom och det bestämmer ju inte vi i alla fall” 
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Att ha för mycket att göra  

När arbetsbördan upplevs överstiga det som finns kapacitet till har medarbetare i projektet plockat 
bort arbetsuppgifter som känts meningsfulla för att de upplever sig inte hinna. Känslan att projektet 
inte lyckats på vissa områden visar sig då.  
 
”tanken var ju att vi skulle träffa och prata med dom här patienterna i…eller om vi skulle lägga ut 
det där…det har vi ju inte kommit fram till heller riktigt…men…det gjorde vi ju i början men det har 
ju helt fallit bort vi pratar ju inte med en patient längre…å det är ju inge vidare arbetstillfredställelse 
och känna att man drunknar i patienter som man inte kan boka in det är inte alls kul…” 
 

Samhörighet  

Samhörighet kommenteras sparsamt av deltagarna och jämförs antalet citat mellan samhörighet och 
autonomi har samhörighet endast en tredjedel så många citat. Vad gäller samhörighet så har två 
huvudgrupper kunnat identifieras. Dessa är rätt personer och samarbete. Vad gäller samhörighet har 
inga negativa citat kunnat identifieras. Medarbetarna i gruppen går heller inte in på någon djupare 
dialog kring relationer under fokusintervjun. 
 

Rätt personer 

Med rätt personer menas att det är en god sammansättning av gruppens medlemar för att kunna ta 
beslut och att kunna verkställa de beslut som tas. Medarbetarna är också överens om att för att 
gruppen ska kunna fungera väl måste de funktioner som deltagit vara närvarande. 
 
”vi är rätt personer” 
 
”att det är rätt personer tror jag att det är…i detta” 
 

Samarbete 

Att känna sig som en del av gruppen och kunna samarbeta visas tydligt i citaten trots att de inte är 
många. Något som flera medarbetare menar är att det varit roligt att arbeta i gruppen. 
 
”jo men jag tycker det vart roligt man ser ändå vad vi kan göra tillsammans om vi jobbar 
tillsammans” 
 
När dialogen går in mot öppenhet och ärlighet håller alla medarbetar med om att det varit ett öppet 
klimat i gruppen och att det funnits en ärlighet som är genuin. Det upplevs att det skapats dialog och 
att alla medarbetare kommit till tals.  
 
 
”men jag tycker vi haft väldigt god stämning i den här gruppen…och…jag tycker alla kan komma till 
tals...och….vi har både skrattat och varit alvarliga” 

Kompetens  

Kompetens har cirka hälften så många citat som autonomi. Kompetens har delats upp i fyra 
huvudgrupper. Tre av dessa är positiva och en drar åt det negativa hållet. Huvudgrupperna är känsla 
av framgång, att ha fokus, positiv arbetsupplevelse och oöverskådligt.  
 

Känsla av framgång  

Medarbetarna kan identifiera att det hänt någonting under den tid som projektet fortlöpt. Samtalet 
liknar mycket de citat som kom upp i samtal om autonomi, dock är vinklingen här mot resultat. Det 
framkommer också att medarbetarna inte bara upplever förändring utan också en förbättring.  
 
”man ser resultat” 
 
”…det har blivit en förändring och inte bara en förändring utan en förbättring” 
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Att ha fokus 

Att se de saker som är viktiga, att göra någonting åt det som har störst betydelse och att se flöden 
menar medarbetarna är komponenter som gjort att projektet kommit framåt. De påpekar även att då 
vi hittar rätt indikatorer att mäta och följa kommer projektet att agera på rätt saker. Det upplevs en 
nytta för kliniken då olika delar har bundits samman, något som medarbetarna inte upplevt lika tydligt 
innan projektets start.  
 
”tidigare så har vi liksom jobbat lite åt var sitt håll det har inte funnits en gemensam tråd mellan 
mottagning…schemaplanering…ääää…operation…bemanning  från ledningen alltså att det här 
projektet binder ihop dom olika vitala delarna i verksamheten…” 
 

Positiv arbetsupplevelse 

Medarbetarna har en känsla av att de i vissa lägen utför ett bättre arbete än tidigare. Detta visar sig 
framför allt i dialoger med patienter, då medarbetare bättre kan tillgodose patienters önskemål.  
 
”och man kan boka om en tid inom en vecka liksom…du kan få en tid…öööö…nästa dag nästan 
alltså…det är ju jätte roligt…väldigt kunna hjälpa patienterna” 
 
Det har även visat sig hos vissa i projektgruppen vara en positiv arbetsupplevelse att projektet kommit 
dit det har. Att medarbetare kan se de framsteg som gjorts.  
 
”ärligt talat så trodde jag aaaaaldrig att vi skulle komma ändå så pass snabbt till den punkten 
att…vi har ingen kö…från att ha haft hundratals patienter i…i…kö” 
 

Sammanfattning av resultat av studien 

Resultatet pekar mot att det finns delar utifrån autonomi, samhörighet och kompetens som går att 
påvisa i gruppen. Det går också att identifiera specifika kategorier och huvudgrupper som 
representerar var och en av de behov som ger näring åt motivationen. Att ha makt eller att vara 
maktlös inför utmaningar ges starka uttryck för. Det är också tydligt att försiktighet råder i uttalanden 
gällande samhörighet.  
 
 

Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet. Diskussionen kring förbättringsarbetet utgår från de mätvärden som 
följts samt de händelser som PDSA cyklerna inneburit. Diskussionen gällande studien fokuserar kring 
på vilket sätt autonomi, samhörighet och kompetens visar sig i projektgruppen samt även dess 
betydelse för motivation. 

Resultatdiskussion 

Förbättringsarbete 

Målet för projektet var att i maj 2016 inte ha någon patient som väntat längre än 60 dagar.  Detta mål 
har i skrivande stund inte uppnåtts. Dock kan ”början” till en trend ses (saknas ett värde) i figur 5 
under vintern 2015/2016. Under mätperioden har januari och februari de högsta siffrorna gällande 
tillgänglighet.   
 
Vad gäller processmåtten (figur 6 och 7) ter sig mätningen icke slumpmässig. Variationen skulle kunna 
tolkas som skapad av systemet och arbetssättet, hur kliniken förhåller sig till bl.a. säsongsvariation. 
Detta är enligt Brandt och Palmgren är mycket vanligt (4). En fördröjning påverkar alltid systemet och 
den blir tydlig då patienter som ej fått tid (figur 7), andel patienter som väntat mer än 60 dagar (figur 
5) och den faktiska väntetiden (figur 3) kombineras. Det tydliga skiftet i antalet patienter som ej fått 
tid har i skrivande stund inte givit ett skifte i varken väntande mer än 60 dagar eller faktisk väntetid. 
En faktor som kan påverka denna fördröjning är att de patienter som redan är ”inne i systemet” inte 
skickas till annan vårdgivare. De som väntat längst kommer att tas omhand på kliniken, och nya 
remisser som kommer in är de som sänds till annan vårdgivare. Detta skulle kunna förklara 
eftersläpningen i resultatet.  
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Att anlita annan vårdgivare beskrivs i de artiklar som funnits som negativt eftersom områden med 
privata vårdgivare tenderar att ha sämre tillgänglighet menar bl.a. Duckett (41). Här bör nämnas att 
bred sökning gjorts för att hitta studier där motsatsen argumenteras för. Några sådana har dock inte 
kunnat hittas. Det förbättringsarbetet visar är dock att den köpta vården av privata vårdgivare inte har 
ökat under perioden för förbättringsarbetet. Under förbättringsperioden har antalet patienter som 
skickas till annan vårdgivare utanför regionen halverats jämfört med basmätningen ett år tidigare. Alla 
kliniker i regionen har ett centralt krav på sig att minska den köpta vården, och stort arbete har lagts 
ned för att få en tydlig och stabil balans i produktion och kapacitet inom regionen. Nära samarbete 
mellan tre ortopedkliniker har lett till att under förbättringsperioden har en omfördelning av patienter 
skett, och ett fast antal patienter skickas varje månad till regionens övriga ortopedkliniker där 
kapaciteten inte är fullt utnyttjad. Båda dessa faktorer kan ha påverkat nedgången i antalet patienter 
som skickas till vårdgivare utanför regionen. 
 
I resultatet visar utnyttjandegrad på operation (figur 9), att inget skifte kan påvisas och tolkningen blir 
då att produktionen varit oförändrad.  Antalet nybesök har inte förändrats och undanträngning av 
återbesök har inte heller skett (figur 10 och 11). Processen ter sig stabil. Dock kan en tydlig 
säsongsvariation ses. Variationen som vi i vården skapar kan sägas vara upphovet till långa väntelistor 
(4, 19, 20). För att medarbetare ska kunna ta ut semester och ledigheter under sommaren är 
produktionen då begränsad. Däremot 60 dagar innan semester är det inget begränsat inflöde av 
remisser, ej heller begränsat antal nybesök. Resultatet blir det som beskrivits tidigare att det är en 
feldimensionering och en verksamhet som inte är synkroniserad mellan inflöde och kapacitet. Under 
sommarmånaderna ses en viss reduktion i inkomna remisser. Detta får effekt efter sommaren då 
verksamheten kan ”komma ikapp”. Antalet inkomna remisser har en ökande trend på kliniken. Detta 
innebär att de effekter som ses inte beror på en minskning i efterfrågan. Även om processen gällande 
antalet nybesök ter sig stabil är det en stor variation mellan månaderna i antalet nybesök. Resurser är 
då svåra att samordna och koordinera på ett effektivt sätt. Medarbetare och andra resurser måste 
dimensioneras efter det behov som verksamheten har. Detta går i linje med vad Brant och Palmgren 
menar när de konkretiserar kapacitetsplanering (4).  
 
Vad gäller patientens upplevelse kan ingen förändring ses mellan baslinjemätningen och 
kontrollperioden (efter implementering av förbättring). Detta kan ha samband med att det råder en 
fördröjning i resultatet som beskrivits ovan. Fördröjningen skulle i så fall innebära att patienten inte 
upplevt någon förändring. Mellan 13 och 14 % av patienterna tycker inte att de fått besök/åtgärd inom 
rimlig tid. Orsaken till varför patienten inte upplever det som rimlig tid har inte studerats. Andra 
studier pekar dock på att förväntningen som patienten fått har en stor betydelse (30). Det skulle kunna 
tyda på att patienter får olika information om sin operationstid beroende av vem de träffat, vilket inte 
är ett tecken på god vård, samt att en stor frustration kan visa sig i väntan på vård (21, 30, 31). Det 
finns också de som visar på att väntetiden inte har betydelse för hälsotillståndet förrän det blir en lång 
väntetid (vilket definieras som >180 dagar) (32, 33). Detta skulle kunna innebära att det för patienten 
inte innebär någon större skillnad på att vänta två eller tre månader.   
 
Förbättringsarbetet har lutat sig mot ett antal åtgärder för att nå målet. Att använda sig av flera 
åtgärder samtidigt skulle kunna upplevas komplicerat för att veta vilken av åtgärderna som skapat 
nytta. Dock menar Eriksson et.al att det är kombinationen av åtgärder som gör skillnaden (20). 
Cochrane publicerade 2015 en sammanställning av åtta artiklar i ämnet och fann i dessa ingen evidens 
för att enstaka kortsiktiga insatser är någon lösning på ett tillgänglighetsproblem. De gav visst stöd för 
system där patienter själva bokar in sig på tider men förespråkar att flera insatser måste kombineras 
(40).  
 
En fråga som uppkommit i projektgruppen är hur projektet ska drivas vidare då vinsterna nu syns 
tydligt. En rädsla för att projektet ska avslutas finns och därför planeras konceptet att permanentas. 

Studien 

Syftet med studien var att belysa faktorer som speglar de basala behov som ger näring åt motivation 
utifrån SDT. Enligt SDT skapas motivation på en arbetsplats av en arbetsmiljö som stimulerar 
individen (56). Vidare hävdar SDT att individen måste tillgodoses autonomi, kompetens och 
samhörighet för att känna motivation (55-58).  
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Autonomi 

Resultatet visar att autonomi hade en stor betydelse i gruppen. Antalet citat som identifierats pekar i 
den riktningen. Medarbetarna i fokusintervjun uttrycker behovet av att kunna påverka, att ha kontroll 
över sin egen arbetssituation. Att själv vara ursprung till de händelser som sker omkring individen har 
studerats tidigare och går i linje med det som framkommer här (58, 80). Även om medarbetarna 
uttrycker vikten av autonomi i fokusintervjun är det tveksamt om de verkligen upplevt det. I tabell 7 
gällande valmöjlighet är högsta svarsalternativ 7, medel på gruppens svar pendlar mellan 3,17 och 
4,33. Standardavvikelsen på varje fråga visar dock att spridningen är relativt stor. Detta skulle kunna 
tyda på att vissa individer upplevt en större autonomi men att gruppen som helhet saknat känslan av 
autonomi. Detta ter sig dock tveeggat då gruppen som helhet upplever att det finns ett genuint intresse 
för arbetet och att det inte känts som ett tvång att delta. Värdet eller nyttan som gruppen har av 
projektet har också skattats som högt. Detta visas också i intervjun där nyttan av projektet speglas på 
ett sätt som underlättar det dagliga arbetet. Lika tydlig som det positiva att ha makt, lika tydligt i 
gruppen är den negativa sidan av autonomi som i denna grupp speglas av maktlöshet. Arbetsuppgifter 
som medarbetarna ser som viktiga för deras arbete och för patienten plockas t.o.m. bort för att 
upplevelsen av stress är hög. Arbetsuppgifter som läggs på medarbetaren från olika håll minskar 
känslan av att vara i kontroll av den egna situationen. Detta kan leda till en sämre prestation hos 
medarbetaren och även påverka medarbetarens hälsa (55).  Uppgivenheten kan identifieras i gruppen 
där uttryck som att det inte finns något att göra och att arbetet är oöverskådligt kan skönjas. Detta 
skulle kunna vara tecken på bristande upplevelse av autonomi, ett tecken på behovsfrustration (81).  

Samhörighet 

När det gäller samhörighet eller relationerna med de andra medarbetarna i gruppen, är 
formuleringarna i fokusintervjun försiktiga. Enkät A har inga parametrar som speglar relationer. I 
fokusintervjun är det sparsamt med citat som speglar relationerna i gruppen. De resultat som 
framkommer är övervägande positiva. De två perspektiv vilka identifierats som tongivande vad gäller 
relationer är att det i gruppen uppfattas att sammansättningen varit rätt individer och att det varit i ett 
gott samarbete. Rätt individer kan i resultatet tolkas som individer som kan påverka processen, 
författarens notering under intervjun är att alla i gruppen var eniga kring detta. Ett gott samarbete 
uttrycks som att alla medarbetare kunnat säga och uttrycka sin mening. Resultatet gällande 
samhörighet bör tolkas försiktigt då citaten i intervjun är få samt att det inte bildas någon djup 
struktur samt att enkät A saknar frågor kring samhörighet.  
 
Någonting som dock bör belysas gällande samarbete är hur olika professioner arbetar tillsammans. 
Det kan finnas anledning att fundera över varför det enbart är positiva citat under temat samhörighet. 
Upplevelsen hos författaren är att det råder en försiktighet i uttalanden under fokusintervjun. Om en 
noggrannare titt tas på citat under maktlöshet framkommer där att medarbetare inte har uppfattat sig 
som jämställda i gruppen. Mellan läkare och sjuksköterska har i tidigare artiklar bekräftats att det 
finns en hierarki som bygger bl.a. på skillnader i kunskap (34). Tidigare studier menar att det råder ett 
samband mellan om uppgiften är knuten till olikheter i kulturen (82), något som det skulle kunna göra 
i detta fall, d.v.s. den kulturella skillnaden mellan läkare och övrig personal (83, 84). För att göra 
skillnad i olikheterna finns ett ömsesidigt ansvar där sjuksköterskan behöver en annan framtoning av 
sina specifika kunskaper (77), samt att läkare till viss del skulle kunna ha en negativ attityd till 
samarbete med övrig vårdpersonal, vilket en svensk studie antyder (84). Detta skulle även kunna 
appliceras i projektet då tonen i de citat som speglar maktlöshet skulle kunna grunda sig i förväntade 
beteenden. Att inte ha ett bra samarbete eller där ett opassande beteende finns mellan läkare och 
sjuksköterska kan leda till en försämrad arbetsmiljö och en lägre motivation (85). Med dessa tankar i 
minnet bör resultatet gällande samhörighet inte vägas lika tungt som autonomi och kompetens i denna 
projektgrupp. Det som kan sägas är dock att samhörighetet har en stor betydelse för ett effektivt 
samarbete och därmed även motivationen generellt. Detta har även visas i tidigare artiklar (84, 86).  

Kompetens 

Känslan av att ha kompetens d.v.s. att medarbetaren känner sig effektiv i sitt yrkesutövande är den 
tredje del som SDT menar ger näring åt motivation (56, 58). Med kompetens menas här att 
medarbetaren upplever att hen bidrar med värdeskapande i projektet och känt sig effektiva. Enkät A 
tyder på att medarbetarna har skattat sitt värde i projektet på en hög nivå, medelvärdet sträcker sig i 
frågorna gällande ansträngning från 5,17 till 6,67 med en förhållandevis liten avvikelse. I 
fokusintervjun fokuserar medarbetarna kring hur deras arbetsuppgifter blivit lättare att utföra att de 
känner en känsla av framgång. Det tydligaste är dock att det funnits en riktning eller fokus i gruppen, 
vilket speglas i flertalet positiva citat. Tidigare har visats att teamets sammansättning och ledares 
engagemang stärker framgång (20). I detta projekt har medarbetare som direkt kan påverka de 
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parametrar som har effekt på patientflödet deltagit. Att ha dessa individer samlade för att ta beslut har 
lett till att direkta åtgärder kunnat verkställas.  Medarbetarnas engagemang i projektet har lett till att 
de ser effekten med insatsen. Medarbetarna upplever också att de har direkt nytta av projektet vilket 
även detta skulle kunna öka motivationen.  

Sammanfattning av studiediskussion  

Bedömningen är att medarbetarna inte upplever en autonom motivation. Detta baseras på hur 
medarbetarna skattat valmöjligheten. Antagandet är att gruppen kommit till stadiet av identified 
regulation. Uppgiften är viktig för medarbetarna i deras dagliga arbete och uppgiften som sådan i 
projektet skulle kunna gå i linje med de värderingar medarbetaren har kring sitt arbete. Det som görs i 
projektet skapar vinster i vardagen. Detta stöds också av att medarbetarna uttrycker en känsla av 
effektivitet. Det finns orosmoment gällande autonomin som skulle kunna vara eftersatt på gruppnivå. 
Samhörighet är ett område som måste analyseras försiktigt eftersom det finns skillnader i kultur och 
dessa måste beaktas. 
 

Metoddiskussion 

Förbättringsarbetet 

Som beskrivs ovan i metodavsnittet har detta förbättringsarbete utgått från förbättringsrampen som 
den beskrivs av Nelson et al (44). Målet för projektet sattes inte tillsammans med medarbetarna i 
projektgruppen. Beslut om målet togs i klinikens ledningsgrupp. Målet har dock varit föremål för 
diskussion i projektgruppen och alla deltagare har upplevt att det är ett mål som går att arbeta mot.  
En utvärdering av projektets möjligheter gjordes i form av en förstudie. Att ha det underlaget vid 
ingången i projektet kan ha varit både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att 
projektgruppen hade konkreta frågeställningar att arbeta utifrån, men också hämmande då förstudien 
bygger på en persons slutsatser. För att öppna upp för autonomi hade detta kunnat göras annorlunda.  
Teorierna kring effektiva möten (44) har varit en central del i varje möte med projektgruppen. 
Medarbetarna har innan varje möte fått en enkel agenda för att kunna förbereda sig inför varje träff, 
tydlighet har funnits i att avgränsa tiden till en timma. Vid flertalet möten har agendan frångåtts och 
samtalen har inte hållit en röd tråd. Detta skulle kunna uppfattas som negativt i det avseendet att 
konsekvens och disciplin har fått stryka på foten. Dock kan det också haft positiva effekter då gruppen 
vid dessa tillfällen hittat nya lösningar och tagit ett steg utanför komfortabel zon.  
 
Projektet har arbetat enligt PDSA (44, 47, 50). I inledningen av projektet fick medlemmarna i gruppen 
en kort genomgång av vad arbete i PDSA innebär och hur vi i vardagen i olika situationer ofta 
använder oss av att planera, göra, studera och agera. Utifrån förstudien designades olika tester 
gällande flera områden. Med facit i handen var dessa tester för stora och skulle gjorts i mycket mindre 
skala. Kommunikationen ut mot medarbetare på kliniken var inte optimal och vissa missförstånd 
uppstod därför. Hade testerna börjat i mindre skala skulle en snabbare vinst kunnat ses som i sin tur 
skulle kunnat stödja ökad motivation, då medarbetare sett resultatet av ansträngningen snabbare, 
d.v.s. att de känner sig effektiva i sitt arbete (56, 81).  
 
”Processernas röster kan således synliggöras genom mätningar” (87). Mätningar har i detta projekt 
varit centrala. Processen att komma fram till vilka mätvärden som ska följas blev lång. På kliniken har 
tidigare data följts som representerar vad som har hänt. Projektgruppen hade en intention att hitta de 
mätetal som speglar vad som kommer att hända, för att i tid hinna sätta in adekvata åtgärder. Efter 
flera veckors träffar och fyra olika sätt att följa data var sedan gruppen tillfreds med de mätvärden som 
accentuerades. För att skapa en visualisering och en enkelhet har tabeller och tidsseriegraf använts. 
Denna visualisering innebär att data exponeras tydligt på kliniken och har lett till att medarbetare 
stannat upp för att reflektera över klinikens tillgänglighet och vad som förväntas komma. Detta är en 
viktig positiv effekt för att skapa känsla av angelägenhet hos varje medarbetare (88).  Åtgärder som 
rullar i PDSA måste fungera under en längre period. I detta projekt har vissa vitala delar fallerat som 
av projektgruppen ansågs vara centrala. En förutsättning för att projektet skulle lyckas (som 
projektgruppen var överens om) var att 60 dagars schema måste finnas. Detta har inte upprätthållits 
och är en brist. Viktigt blir alltså att vara konsekvent i de åtgärder som testas för att kunna göra 
adekvata utvärderingar.  
 
Enkäten som användes för undersökning av vad patienter upplever angående om vård levererats i rätt 
tid har inte validerats i den utformning som här distribuerats. Dock är alla frågor direkt hämtade ur 
den nationella patientenkäten som med jämna mellanrum används rikstäckande i Sverige. 
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I nationella kvalitetsregister finns en ”eftersläpning” gällande registrering. Detta har medfört att dessa 
register inte har använts som mätetal i förbättringsarbetet.   
 

Studien 

För att nå syftet med studien användes en mixad metod (70). Detta gjordes för att öka trovärdigheten i 
resultatet. Den enkät som användes (enkät A) hämtades i en amerikansk version, vilken är validerad. 
Enkäten översattes dock till svenska av författaren, i samråd med handledare och en 
vårdadministratör på kliniken. Denna svenska version har inte validerats vilket kan ses som en stor 
brist i resultatet och måste därför beaktas i tolkningen. För att stärka denna enkät har dock 
fokusintervju med projektgruppen utförts. Även fokusintervjun bör ifrågasättas. Detta beror på att det 
är författaren som utfört fokusintervjun. De öppna frågor som användes är framtagna av författaren i 
samråd med handledare, däremot kan följdfrågor i intervjun framstå som onyanserade då författaren 
har en viss förförståelse för ämnet. Medarbetarna i projektgruppen är också i en beroendeställning till 
projektledaren då projektledaren tillika är biträdande verksamhetschef på kliniken, vilket kan ha 
påverkat de svar som lämnas.  
 
Analysen av det material som producerades under fokusintervjun har endast analyserats av författaren 
vilket är en brist (74). Om två personer gör analysen kan trovärdigheten ökas. Dock har det visat sig att 
resultatet från enkät A och fokusintervjun ligger i linje med varandra vilket kan öka trovärdigheten och 
stärka resultatet.  
 
 

Slutsatser 

Även om målet inte är fullt uppnått visar förbättringsarbetet att det med olika åtgärder går att öka 
tillgängligheten utan att införa extramottagningar eller att skicka patienter till andra vårdgivare. Med 
de förutsättningar som i framtiden kommer att råda (1-3, 7, 10) är det en nödvändighet att 
effektivisera produktionsplaneringen av vården för att kunna öka kapaciteten Kombinationen av olika 
interventioner, samt ett väl sammansatt team där snabba beslut kan tas, ligger till grund för de resultat 
som kan utläsas. Att skapa en balans mellan inflöde av remisser, mottagningsbesök och åtgärder å ena 
sidan och schemaplanering å den andra är avgörande för att lyckas. Vi har sett att kapaciteten finns 
under stora delar av året men att det är många faktorer som påverkar schemaläggning och detta 
skapar köer inom vården. Att kliniken alltid kortar sina köer till vård under september och oktober 
beror inte enbart på ökad produktion. Det är först i dessa månader som effekten kommer av den 
nedgång i remissinflöde som sker under juli månad. För att nå ett steg längre behövs en tydligare 
produktionsplanering med alla variabler integrerade i beräkning. Detta finns inte idag. Planen behöver 
bygga på en tydligare analys av det vi i dag kan se i produktionen, variationen är liten och 
verksamheten behöver reducera de variationer som finns idag i än större utsträckning för att kunna 
förbättra resultatet.  
 
De basala behov som SDT påvisar som näring för inre motivation kan identifieras som viktiga faktorer 
även i detta förbättringsarbete. Alla de tre delar som SDT framhäver, autonomi, kompetens och 
samhörighet, spelar en stor roll i hur arbetet i projektet uppfattas. Dock är det svårt att få en nyans i 
samhörighet. Viktigt för att känna autonomi är att ha makt över sitt arbete d.v.s. att möjligheten att 
efter egen vilja fatta beslut som verkställs finns. För att stärka kompetensen behöver en känsla skapas 
hos medarbetare att framgång uppnås, men även att det arbete som görs har ett tydligt fokus. 
Sammansättningen i gruppen och att gruppen kan vara öppen och ärlig är även det förutsättningar 
som behöver skapas för att nå motivation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vilja
https://sv.wikipedia.org/wiki/Beslut
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Implikationer för förbättringsarbete 

Om liknande studier/projekt ska göras bör det föregås av en gemensam förstudie som genomförs i 
projektteam. PDSA-strukturen behöver vara tydligare, och tester i mindre skala för att få snabba och 
små vinster tidigt. De åtgärder som testas i enlighet med PDSA måste hanteras konsekvent för att 
kunna göra tydliga utvärderingar. Teamet i projektgruppen har haft en bra sammansättning, 
medarbetare som direkt kan påverka processen och har mandat att göra ändringar, vilket måste 
rekommenderas även till andra. Att ha personer som är insatta i frågorna sedan länge samt kan 
verkställa interventioner har varit en av de centrala nycklarna till projektet. Dock behöver 
rollfördelning och mandat vara tydligare uttryckt. En större ”jämställdhet” behöver skapas i en 
liknande projektgrupp om inte medlemmarna själva kan hantera den.  
 
Mätningar bör utökas för att kunna få med nationella kvalitetsregister i förbättringsarbetet. Ett 
förbättringsarbete under en längre tidsperiod skulle kunna fånga kvalitet i operation och kvalitet 
upplevd av patienten på ett tydligare sätt. Tydligare analys av kapacitet och produktion på årsbasis. 
Analys som presenteras flera månader innan driftstart och som ligger till grund för ett införande av 
aktiv produktionsplanering. 

Förslag till fortsatt forskning 

Ytterligare studier gällande tillgänglighet skulle behöva designas under en längre tid. En del av året har 
fångats i detta förbättringsarbete men för att få en helhetsbild behöver helåret fångas. Projektet har 
nått långt gällande mottagning men är inte ännu i närheten av målet gällande operation. Även kring 
detta område skulle ytterligare projekt kunna skapa större förståelse. I annan design skulle även 
förhållandet mellan olika kliniker kunna belysas. Gällande operationer är ortopedkliniken beroende av 
operation- och intensivvårdskliniken, vilkas intresse är att bistå alla opererande kliniker med god 
service. Vilken påverkan har det faktum att ortopedkliniken inte äger hela sin verksamhet samt är 
beroende av andra klinikers önskemål? 
 
En större studie som är designad något annorlunda skulle kunna kasta mer ljus över hur en 
verksamhet kan tillgodose inre motivation samt extern motivation av graden integrated regulation. För 
att skapa en mer nyanserad bild föreslås att enskilda intervjuer hålls istället för fokusgrupper då det i 
denna studie varit svårt att definiera begreppet samhörighet.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjufrågor 
Intervju - förslag  
 
Kan ni beskriva hur det har känts att arbeta i denna grupp? När jag säger 60 dagarsprojektet vilken 
känsla får ni då. 
 
När ni tänker på uppgiften som sådan vad vi gjort och hur vi gjort det vad får ni för tankar då? 
 
Om ni tänker tillbaka på arbetet i gruppen, hur går era tankar då, hur ser ni på er roll, varandras och 
även min (som projektledare)? 
 
Om vi pratar lite om de framsteg som gjorts, eller inte gjorts i projektet hur står de i relation till de 
förväntningar ni hade innan start?  
 
Berätta om er arbetssituation och arbetstillfredställelse, under den resa som vi hittills gjort?  
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Bilaga 2. Exempel på analys av fokusintervju 
Autonomi 

Citat  Autonomi Kategori Huvudgrupp 

vi agera omedelbart ja vi skiftar i schema…vi 

lägger till en mottagning och så där…vi drar 

det inte i långbänk  

vi agera 

omedelbart 

påverka Makt 

inte bestämma känner jag men påverka men påverka 

t ex schemat där kan jag ju påverka direkt 

till dig 

påverka direkt 

det är liksom inte verksamhetschefen den som 

en diktator eller projektledaren….som…så 

här…nu har vi beslutat så här...så ska ni 

göra…vi har ju alla i våra nicher 

bestämmanderätt ju…eller hur…sen anpassar vi 

oss till…..förutsättningarna 

vi har ju alla i 

våra nicher 

bestämmanderätt ju 

det här tycker jag är spännande för…om man 

ska tänka såhär…jag bestämmer inte heller hur 

många spelare jag kan ha….i ett schema…men 

det betyder inte att jag….att jag inte 

bestämt nånting i det här projekten… 

men det betyder 

inte att jag….att 

jag inte bestämt 

nånting i det här 

projekten… 

vi….jag känner att inom min…..nich här i den 

här gruppen så har jag fått besluta och 

bestämma….äääää….. 

i den här gruppen 

så har jag fått 

besluta och 

bestämma 

rätt personer kanske i gruppen också då som 

gör att man kan påverka 

man kan påverka 

jag känner att jag både fått bestämma och 

besluta  

både fått bestämma 

och besluta 

…. Jag har ju fått bestämma lite gran vad jag 

vill göra…ääää…ja varit med och påverkat 

beslut…min kännsla är alltså att vi alla 

gjort här 

Jag har ju fått 

bestämma lite gran 

vad jag vill göra 

det här t ex bara ändra schemat…när vi 

behöver nån så har vi gjort det speciellt 

till mottagningen eller och så här…det har ju 

aldrig gått att göra innan 

det här t ex bara 

ändra schemat…när 

vi behöver nån så 

har vi gjort det 

…du bestämmer ju t ex hur operationer ska 

fördelas 

du bestämmer ju 

det är ju upp till oss…vi här… det är ju upp till 

oss 

jag kan ju säga om jag kan ha mer mottagning 

eller inte 

jag kan ju säga om 

jag kan ha mer 

mottagning 

Kunna agera  

det blir inte att vi…vi…vill…vill ha saker 

gjorda och sen ska vi fråga ett led till utan 

vi beslutar här och nu 

vi beslutar här 

och nu 

men vi löser ju ändå mycket här….för att vi 

kan lösa det 

för att vi kan 

lösa det 

nej det känner inte jag heller att man 

kan…bestämma 

nej det känner 

inte jag heller 

att man 

kan…bestämma 

Inte 

påverka 

Maktlöshet 

men beslut det har vi ju aldrig…..sen kan jag 

ju lägga fram det på på olika sätt som att 

det redan är beslutat det kan man ju….men jag 

har ju inte det mandatet riktigt 

men beslut det har 

vi ju aldrig….. 

Inte 

påverka 

men jag har ju 

inte det mandatet 

riktigt 

inte 

påverka 

du har nog mer bestämmande och beslutande än 

vad vi andra har känner jag 

du har nog mer 

bestämmande och 

beslutande än vad 

vi andra 

Inte 

påverka 

ja…jag känner att jag inte kunnat bestämt och 

beslutat något om vad det gäller mottagningen 

för där tycker jag att…där har vi ju…känner 

jag lite…mottagningsmässigt har det ju varit 

lite ovanifrån också ner…det här ska fixas 

och donas… 

jag känner att jag 

inte kunnat 

bestämt och 

beslutat något om 

vad det gäller 

mottagningen 

Inte 

påverka 

mottagningsmässigt 

har det ju varit 

lite ovanifrån 

också 

Inte 

påverka 

 

 

 

 

 



43 

 

ibland är det si och ibland är det så…och 

gjort väldigt…medarbetarna väldigt förvirrade 

vad gäller mottagningen och bokningar…det här 

med tomma tider och det här…det har ju varit 

väldigt och det har jag ju inte haft något 

bestämmande och beslutande om så det känner 

ju jag att jag inte alls kunnat påverka  

det har jag ju 

inte haft något 

bestämmande och 

beslutande om så 

det känner ju jag 

att jag inte alls 

kunnat påverka 

Inte 

påverka 

men alltså….men man har ju inte kunnat 

bestämma och besluta tycker inte jag för…man 

kan ha synpunkter…men jag kan inte bestämma 

eller besluta 

men alltså….men 

man har ju inte 

kunnat bestämma 

och besluta tycker 

inte jag 

Inte 

påverka 

och när vi säger då att kön är lång och vi 

behöver skicka patienter…men så får vi ändå 

inte skicka dom och det bestämmer ju inte vi 

i alla fall 

men så får vi ändå 

inte skicka dom 

och det bestämmer 

ju inte vi i alla 

fall 

uppgivenhet 

ibland går det ju inte heller…då säger vi ju 

att vi vill men det går ju inte 

då säger vi ju att 

vi vill men det 

går ju inte 

uppgivenhet 

men då har vi hundratals till operation 

istället 

då har vi 

hundratals till 

operation istället 

uppgivenhet 

men det är ju så det blir det har vi ju sett 

förr också…att det blir så 

men det är ju så 

det blir 

uppgivenhet 

är det lite på mottagning… så är det mycket 

hos er…så har det ju alltid vart 

så har det ju 

alltid vart 

uppgivenhet 

Men…ibland känns det som det är lite lite 

stressigt…tycker jag …vissa dagar 

ibland känns det 

som det är lite 

lite stressigt 

Mycket att 

göra 

hinner inte å tänka….så mycket annat att göra så mycket annat 

att göra 

Mycket att 

göra 

man känner gud hur ska vi göra…så …det …det 

är lite svårt och tycker jag ha…nått så där 

man känner gud hur 

ska vi göra… 

Mycket att 

göra 

tanken var ju att vi skulle träffa och prata 

med dom här patienterna i…eller om vi skulle 

lägga ut det där…det har vi ju inte kommit 

fram till heller riktigt…men…det gjorde vi ju 

i början men det har ju helt fallit bort vi 

pratar ju inte med en patient längre…å det är 

ju inge vidare arbetstillfredställelse och 

känna att man drunknar i patienter som man 

inte kan boka in det är inte alls kul… 

det gjorde vi ju i 

början men det har 

ju helt fallit 

bort vi pratar ju 

inte med en 

patient längre 

Mycket att 

göra 
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Bilaga 3. Enkätfrågor i samband med fokusintervju. 

  

Enkät gällande uppföljning I projekt 60 dagar. 
        

1 Jag har uppskattat väldigt mycket att vara en del i 
projektet. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Inte alls 

sant 
  Till viss 

del sant 
  Väldigt 

sant 
 
2 

 
Projektet har varit en aktivitet som jag inte klarat så bra. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
3 

 
Jag har lagt ner stor ansträngning och mycket arbete i 
projektet. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
4 

 
Jag kände mig pressad av att arbeta i projektet. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
5 

 
Jag var med i projektgruppen för att jag ville. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
6 

 
Jag tror att det här projektet var viktigt att genomföra. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
7 

 
Jag har tyckt att projektet varit tråkigt. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
8 

 
Jag är nöjd med min prestation i projektgruppen. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
9 

 
Jag ansträngde mig inte för att göra mitt bästa i projektet. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
10 

 
Jag kände inte någon nervositet då jag jobbat i projektet. 

 1 2 3 4 5 6 7 
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11 Det var inte mitt eget val att vara med i projektgruppen. 
 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
12 

 
 
 
Jag tror att det här projektet kan skapa värde för mig. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
13 

 
Jag skulle beskriva projektet som mycket intressant. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
14 

 
Jag tycker att jag är ganska bra på det vi gjort i 
projektgruppen. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
15 

 
Jag har ansträngt mig mycket för att göra projektet bra. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
16 

 
Jag var mycket avslappnad/trygg i att deltaga i projektet. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
17 

 
Det kändes som jag var tvungen att deltaga. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
18 

 
Jag tycker att detta är ett viktigt projekt. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
19 

 
Projektet har varit roligt att genomföra. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
20 

 
Jag tycker att min insats i projektgruppen har varit ganska 
bra i jämförelse med de andra. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
21 

 
Det var viktigt för mig att göra ett bra jobb i detta projekt. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
22 

 
Jag kände oro under tiden som jag jobbat i projektet. 
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 1 2 3 4 5 6 7 
 
23 

 
Jag upplever att jag hade valmöjlighet att vara med i 
projektgruppen eller inte. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
24 

 
Jag skulle göra detta igen eftersom det har ett värde för 
mig. 

 1 2 3 4 5 6 7 
 
25 

 
Det var viktigt för mig att göra ett bra jobb i detta projekt. 

 1 2 3 4 5 6 7 
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Bilaga 4. PDSA 1  
 

Förbättringsområde enligt handlingsplan: Bokning av patienter för nybesök 

 Mål: Att kontinuerligt (veckovis) kunna följa antalet patienter som inte kan 

erbjudas en mottagningstid inom 60 dagar och att agera på data som registreras 

kontinuerligt. 

Aktivitet (åtgärd/förändring att testa):Nytt flöde för hur remisser 

kontrolleras och bokas av vårdadministratör   

 Delmål:  1.Flödet implementerat hos alla vårdadministratörer.  

 2. Adekvata åtgärder sätts in relaterat till resultat. 

Ansvariga: Projektgruppen 60 dagar 

 

Vad vi ska åstadkomma 

med denna 

åtgärd/förändring: 

Frågor vi behöver få 

svar på: 

 

Vad denna åtgärd ska 

leda till: 

 

Ett system som signalerar 

att åtgärder behövs 

relaterat till att många 

patienter inte kan få tid 

bokad inom 60 dagar. 

Schema produktion. 

Utbildning/information 

till vårdadministratörer. 

Information till läkare 

som remissgranskar. 

Ett uppföljningssystem som 

signalerar när åtgärder 

behövs för att hantera 

patientströmmar inom 60 

dagars målet. 

 

Första varvet 

Start datum för test: 1/10 -2016   

Planera 
vem ska göra vad, var, hur och när? 

 

Göra  
Genomför förändringen enligt 

planen, beskriv ev svårigheter, 

avvikelser från planen och 

oförutsedda effekter. 

Vad Vem Hur/När 

Information till 

läkargruppen 

angående vikten av 

att markera varje 

remiss med om den 

går att skicka till 

annan vårdgivare 

eller inte 

HE 

JC 

På läkarmöte  Informationen till läkargruppen 

genomfördes utan stora 

frågeställningar. Deltagandet på 

detta mötet var mycket lågt. 

Upplevelsen var dock att det fanns 

intresse för att gå vidare med 

detta arbete. 

 

Utarbeta nytt flöde 

för hur arbetsgången 

ska vara gällande 

bokning av nybesök 

(se flödesschema 

nedan). Information 

till 

vårdadministratörer. 

Projektgruppen Görs under 

ett 

projektmöte 

CT och CN 

finjusterar 

flödet. 

Att ta fram flödesschema rullade 

på utan större diskussioner. 

Finjustering gjordes samt 

information till 

vårdadministratörer. Stor 

deltagarandel.  

 

Publicera alltid 

schema så att det 

täcker 60 dagar 

HE 

JC 

Kontinuerligt Schemat har diskuterats vid många 

tillfällen. Planeringen är 

komplex. 

Studera/analysera 
Redovisa och tolka era data (bifoga diagram 

med tidsaxel) 

 

Agera 
Vilka slutsatser drar vi av 

testet? Behöver vi testa i 

större skala? Vilka 

förändringar bör göras mot 

bakgrund av de resultat testet 

visade? 
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Vid uppföljning ses att ett stort antal obokade 

patienter som väntar på tid finns fortfarande. 

Kontroll görs om det saknas schema att boka dessa 

patienter på. Vid varje kontroll har det funnits 

schema att boka in väntande patienter på, detta 

innebär att flödesschemat inte följts. Upplevelsen 

är också att rutiner för att markera om patient kan 

skickas eller inte brustit vad gäller följsamhet. 

Schema för 60 dagar har inte funnits kontinuerligt 

därmed svårt att se om remisser kommer att kunna 

bokas in.  

Ett separat möte måste hållas med 

vårdadministratörer för att 

analysera och ta reda på varför 

flödet inte kunnat följas. På nytt 

läkarmöte behöver frågan gällande 

markering av vilka patienter som 

kan skickas till annan vårdgivare 

eller ej aktualiseras.  

Schemat kan behöva en årsplan för 

fasta publikationsdatum och fasta 

datum för att lämna in önskemål om 

ledighet. 

 

 

 

Andra varvet 

Start datum för test: 1/10 -2016   

Planera 
vem ska göra vad, var, hur och när? 

 

Göra  
Genomför förändringen enligt 

planen, beskriv ev svårigheter, 

avvikelser från planen och 

oförutsedda effekter. 

Vad Vem Hur/När  

Utifrån vad som 

framkommit i första 

varvet kommer 

ytterligare 

information att ges 

till läkare.  

JC och Carl Läkarmöte i 

början av 

januari 

Mötet fokuserade på de vinster vi 

hittills sett samt hur evidens ser ut 

på området. På mötet skapades en 

dialog men också en förståelse av att 

det är viktigt att arbeta med frågan. 

Huvud budskapet var att markera om 

patient kan skickas till annan 

vårdgivare eller inte.  

Information och 

samtal ska hållas 

med 

vårdadministratörer  

Catarina 

och Carl 

Sekreterarmöte 

i början av 

januari 

En dialog skapades med 

vårdadministratörerna om varför 

bokning av nybesök inte skett på det 

sätt som presenterades först. Många 

farhågor och rädslor kom fram i 

dialogen. Dessa rädslor diskuterades 

och lyftes från 

vårdadministratörerna. Efter dialogen 

var överenskommelsen att boka alla 

patienter på det sätt som beskrivs i 

flödet. 

Studera/analysera 
Redovisa och tolka era data (bifoga diagram 

med tidsaxel) 

 

Agera 
Vilka slutsatser drar vi av 

testet? Behöver vi testa i större 

skala? Vilka förändringar bör 

göras mot bakgrund av de resultat 

testet visade? 

Vad gäller bokningen av nybesök startade den 

dagen efter att dialogen med 

vårdadministratörerna skett. Utvärdering efter 

en vecka tyder på mycket goda resultat.  

160314. Alla patienter som remiteras 

till kliniken kan få tid för nybesök 

inom 60 dagar. 
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Över linjen: Sköts av vårdadministratör 

Under linjen: 

Ställningstagande av 

projektgruppen till 

åtgärd. Administrativ 

enhetschef utför. 



50 

Bilaga 5. Globalt syfte 

 

Globalt Syfte 
För att definiera syftet har ett ”Global Aim Statement” formulerats. 
Vi siktar på att förbättra 60dagarstillgängligheten på ortoped- och reumatologkliniken på Ryhovs 
sjukhus, Jönköping. 
 
Processen startar med inkommande remiss och slutar när patienten fått en operationstid, alternativt 
avslutas efter mottagningsbesök om operation inte är aktuellt. 
 
Genom att förbättra processen förväntar vi oss: 

 Ökad tillgänglighet. 

 Att nå, av regionen, uppställda mål gällande nybesök till mottagning samt operation d.v.s. 
att patienten erbjuds besök och/eller åtgärd inom 60dagar. 
 

Det är angeläget att jobba med processen relaterat till: 
1. Väntetiden för operation kan påverka längden på återhämtningsperioden för patienten efter 

operation. 
2. Väntetiden påverkar patientens välbefinnande och kan försämra smärttillstånd och funktion. 
3. Kliniken uppfyller varken lagstadgade mål eller mål uppsatta i region Jönköpings län gällande 

tillgänglighet. 
4. Uppföljningen av tillgänglighet samt kopplade åtgärder är undermålig på kliniken.  
5. Väntelistor är inte optimala i avseende om patient kan eller vill opereras. 
6. Schemaplanering måste förbättras gällande kopplingen mellan mottagningsbesök och 

operationspass. 
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Bilaga 6. Stöd/påminnelse för läkare gällande medicinsk bedömning 

 
 

 


